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Útdráttur 
Markmiðið með þessari rannsókn er að athuga viðhorf íbúa Laugardalsins til 
tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice og hvort hátíðin skapi að einhverju leyti ónæði fyrir íbúa 
á svæðinu. Í ritgerðinni verður fjallað um viðburði, hátíðir, tónlistarhátíðir, samfélagsleg 
áhrif viðburða, helstu einkenni góðra viðburða, viðburðastjórnun, tónlistarhátíðina Secret 
Solstice sem hefur verið haldin árlega í Laugardalnum síðan árið 2014 og að lokum verður 
greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þær ræddar. Við framkvæmd rannsóknarinnar var 
notast við megindlegar rannsóknaraðferðir þar sem send var út spurningakönnun í gegnum 
samfélagsmiðilinn Facebook. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðhorf íbúa 
Laugardalsins sé frekar jákvætt heldur en neikvætt en mjög skiptar skoðanir eru þó á 
hátíðinni. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að íbúar Laugardalsins verði fyrir einhverju 
ónæði vegna hátíðarinnar en þó ekki miklu.  
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1 Inngangur 
Viðburðir eru ein mest spennandi og ört vaxandi tegund frístunda, viðskipta og 
ferðamennsku í nútímasamfélagi. Hver og einn viðburður er einstakur og gerir fólki kleift 
að upplifa eitthvað frábrugðið hversdagsleikanum (Getz, 2008). Hátíðir eru ein tegund 
viðburða og eru þær hluti af flestum menningarheimum en þær hafa það hlutvert að marka 
tímabil og skapa rytma í samfélagi og menningu (Getz, 2010, Graburn, 1978). Hátíðum hefur 
fjölgað mikið á undanförnum árum og samhliða því hafa orðið ákveðnar breytingar á þessu 
menningarfyrirbæri sem hátíð er. Segja má að hátíðir hafi þróast frá því að vera hluti af 
menningu fólks í það að öðlast sjálfstætt líf þar sem hátíðir eru gerðar að vöru til að skapa 
hagnað og velmegun í samfélögum (Graburn, 1978). Allar hátíðir hafa ákveðið þema og má 
þar meðal annars nefna tónlist en saga tónlistarhátíða nær langt aftur í tímann og hafa miklar 
breytingar orðið á sniði þeirra frá því að fyrsta tónlistarhátíðin var haldin. Með auknum 
ferðamannastraumi fjölgaði tónlistarhátíðum mikið og í dag eru tónlistarhátíðir meðal annars 
orðnar mikilvægur þáttur í því að koma áfangastöðum á framfæri auk þess sem þær geta átt 
þátt í því að styrka efnahagslíf áfangastaða (Gibson og Connel, 2005).  

Þrátt fyrir að rannsóknir á viðburðum nái langt aftur í tímann var það ekki fyrr en á seinustu 
tveim áratugum að rannsóknir um samfélagsleg áhrif viðburða fóru að líta dagsins ljós. Áður 
fyrr var áhersla nær eingöngu á þann efnahagslega ávinning sem viðburðir geta veitt 
samfélögum (Deery og Jago, 2010). Rannsókn eftir Fredline, Jago og Deery (2003) sýndi að 
samfélagsleg áhrif viðburða eru meiri á samfélagið sem heild heldur en á íbúana sjálfa. Í 
þessari ritgerð verður lögð áhersla á að skoða viðhorf íbúa Laugardalsins til 
tónlistarhátíðarinnar Secret Sosltice en einnig verður skoðað hvort hátíðin hafi áhrif á 
samfélagslegan anda meðal íbúa Laugardalsins og þá samfélagið sem heild. Aðaláherslan 
verður þó á þau áhrif sem hátíðin hefur á íbúana sjálfa og hvert viðhorf þeirra er til 
hátíðarinnar. 

Secret Solstice er tónlistarhátíð sem hefur verið haldin árlega í Laugardalnum síðan árið 
2014. Mikið hefur verið um neikvæða umfjöllun í garð hátíðarinnar í fjölmiðlum frá því 
hátíðin var fyrst haldin árið 2014. Mikil umræða hefur átt sér stað varðandi áfengis- og 
fíkniefnanotkun í tengslum við hátíðina en foreldrar í hverfinu hafa lýst yfir áhyggjum sínum 
af áfengis- og fíkniefnanotkun ungs fólks í kringum hátíðina (Elísabet Inga Sigurðardóttir, 
2018). Árið 2018 komu upp 90 fíkniefnamál á hátíðinni og á annan tug kvartana frá íbúum 
hverfisins bárust lögreglu ásamt því að stjórn foreldrafélags Laugalækjar- og Laugarnesskóla 
hefur nú farið fram á það að borgaryfirvöld rifti samningi Reykjarvíkurborgar við 
skipuleggjendur hátíðarinnar (Vilja fá alla málsaðila að borðinu, 2018). Áhugi kviknaði fyrir 
þessu rannsóknarefni þegar ég sá hversu neikvæð umræða er í garð hátíðarinnar í fjölmiðlum 
og í kjölfarið kviknaði áhugi á að rannsaka hvort fjölmiðlar gefi í raun rétta mynd af viðhorfi 
íbúa Laugardalsins til tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice.  

Meginmarkmið þessa rannsóknarverkefnis er að kanna viðhorf íbúa Laugardalsins til Secret 
Solstice og jafnframt hvort breytur eins og kyn, aldur og hvort börn undir 18 ára aldri eru á 
heimilinu hafi áhrif á viðhorf íbúa. Einnig verður athugað hvort hátíðin skapi að einhverju 
leyti ónæði fyrir íbúa Laugardalsins og hvort fólk sé hlynnt því að tónlistarhátíðin verði færð 
frá Laugardalnum og á Miklatún. Leitast verður við að svara þremur rannsóknarspurningum:  
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1. Hvert er viðhorf íbúa Laugardalsins til tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice og hver 
eru tengsl viðhorfa og lýðfræðilegra breyta?  

2. Að hvaða leyti skapar tónlistarhátíðin Secret Solstice ónæði fyrir íbúa 
Laugardalsins? 

3. Hvert er mat íbúa á áhrifum tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice á samfélagið í 
Laugardalnum? 

 

Uppbygging ritgerðarinnar er með hefðbundnu sniði. Á eftir inngangi taka við tveir kaflar 
sem innihalda fræðilega umfjöllun um viðburði, hátíðir, tónlistarhátíðir, samfélagsleg áhrif 
viðburða, helstu einkenni góðra viðburða, viðburðastjórnun og að lokum tónlistarhátíðina 
Secret Solstice. Á eftir fæðilegri umfjöllun tekur við kafli um gögn og aðferðir en við 
rannsóknina voru notaðar megindlegar rannsóknaraðferðir. Í kaflanum er að finna umfjöllun 
um framkvæmd rannsóknarinnar meðal íbúa Laugardalsins, þáttakendur hennar og hvaða 
aðferðum var beitt við úrvinnslu gagnanna. Næst tekur við niðurstöðukafli þar sem greint er 
frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar bæði myndrænt og í orðum. Á eftir 
niðurstöðukaflanum kemur umræðukafli þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru ræddar og 
þær settar í fræðilegt samhengi auk þess sem gerð er grein fyrir því sem betur hefði mátt 
fara. Í lokin eru settar fram tillögur um áframhaldandi rannsóknir á tónlistarhátíðinni Secret 
Solstice.  
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2 Viðburðir 
Viðburðir (e. event) eru ein mest spennandi og ört vaxandi tegund frístunda, viðskipta og 
ferðamennsku. Helsta aðdráttarafl viðburða byggir að hluta til á því að þeir eru staðbundnir 
og hafa skýrt upphaf og endi. Hver og einn viðburður er einstakur á sinn hátt vegna samspils 
ólíks vettvangs, fólks og skipulags viðburðarins. Viðburðir eru sérstakt fyrirbæri að því leyti 
að þeir eru óáþreifanlegir, þ.e.a.s. það er ekki áþreifanlegur hlutur eða náttúran sem dregur 
fólk að heldur er það þessi einstaka upplifun sem hver og einn viðburður er. Þrátt fyrir að 
margir viðburðir séu haldnir reglulega eru þeir aldrei eins og þess vegna er mikilvægt að 
vera viðstaddur viðburðinn til að vera partur af þeirri einstöku upplifun sem hver og einn 
viðburður er. Ef fólk missir af tækifærinu er tækifærið glatað og það er það sem gerir 
upplifun viðburða svo einstaka (Getz, 2007, 2008).  

Algengt er að talað sé um viðburði í tengslum við ferðaþjónustu og hefur hugtakið 
viðburðarferðamennska skotið upp kollinum í tengslum við það. Hugtakið 
viðburðarferðamennska (e. event tourism) var lítið notað áður en fræðimaðurinn Donald 
Getz gaf út fræðigreinina Special events: Defining the product árið 1989 en hugtakið vísar 
til ferðamennsku sem byggir á því að fólk leggur upp í ferðalag í þeim tilgangi að upplifa 
eða vera partur af ákveðnum viðburði sem fer fram utan heimaslóða (Getz, 1989). Þrátt fyrir 
að oft séu talin vera tengsl milli viðburða og ferðaþjónustu eru margir viðburðir skipulagðir 
án þess að hafa ferðaþjónustuna að leiðarljósi þar sem stundum eru engin formleg tengsl til 
staðar á milli viðburðar og ferðaþjónustunnar (Getz, 2008).  

Samkvæmt Shone og Parry (2013) hafa viðburðir átta einkenni: viðburðir eru einstakir, 
óáþreifanlegir, forgengilegir, mannamót, athöfn, hafa skýrt upphaf og endi, þeir krefjast 
mikillar vinnu og þeir skapa ákveðna stemningu meðal þeirra sem þá sækja. Þeir benda 
einnig á mikilvægi þess að skipuleggjendur viðburða þekki þarfir og langanir þess markhóps 
sem viðburðurinn á að ná til og skoða þarf hvernig best er að nálgast þann markhóp.   

2.1 Hátíðir 
Hátíðir (e. festival) eru ein tegund viðburða en skilgreina má hátíð sem opinber hátíðarhöld 
sem byggja á ákveðnu þema og eru haldin reglulega. Það var ekki fyrr en nýlega sem byrjað 
var að rannsaka hátíðir sérstaklega og má segja að áhersla hafi verið lögð á fimm meginþemu 
í rannsóknum á þeim (Wilson, Arshed, Shaw og Pret, 2017): 
  

1. Ástæður sem liggja á bakvið skipulagningu, fjármögnun og mætingu á hátíðir. 
2. Upplifun hátíðargesta. 
3. Sambandið milli hátíða og umhverfis þar sem hátíðir fara fram.  
4. Efnahagsleg og félagsmenningarleg áhrif hátíða.  
5. Stjórnun hátíða. 
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Hátíðir eru til staðar í öllum menningarheimum og leika ákveðið hlutverk í skipulagi 
samfélaga þar sem hlutverk þeirra er að marka tímabil og skapa ákveðinn rytma í bæði 
samfélagi og menningu (Graburn, 1978). Samkvæmt Nelson Graburn (1978) eru ferðalög 
talin flótti frá hversdagsleikanum en hægt er að horfa á hátíðir sem frí frá hversdagsleikanum 
sem oft einkennist af vinnu og streitu. Það eru þessi skipti á milli vinnu og frís, helgidaga og 
virkra daga, sem skapa rými fyrir einstaklinginn til að sinna persónulegum löngunum til að 
brjóta upp hversdagsleikann og gera eitthvað skemmtilegt. Allar hátíðir hafa sérstakt þema, 
misfjölbreytta dagskrá og ákveðið snið sem stuðlar að því að hver hátíð er ákveðin upplifun 
fyrir þá sem hana sækja. Einnig hafa allar hátíðir sinn tilgang sem getur verið persónulegur, 
félagslegur eða efnahagslegur (Getz, 2010). Sem dæmi um algeng þemu hátíða má nefna 
tónlist, dans, kvikmyndir, matarhefðir, listir og íþróttir (Getz, 2007).  

Hátíðum hefur fjölgað mikið á undanförnum árum, þá sérstaklega á Vesturlöndum, sem 
hefur orðið til þess að fræðimenn eru farnir að nota hugtakið hátíðavæðing (e. 
festivalization). Hugtakið hátíðavæðing vísar til þess að aukning hefur orðið í því að nota 
hátíðir sem neyslufyrirbæri, hagræn rök verða ríkjandi ástæða fyrir því að hátíðir séu haldnar 
og menningarlíf samfélagsins eða félagslegt hlutverk hátíða fær á móti minna vægi. 
Útbreiðsla hátíða á að hluta til rætur sínar að rekja til aukinnar ferðamennsku og eru nú um 
700 stórar hátíðir haldnar í Evrópu yfir tveggja til þriggja mánaða tímabil, þá yfirleitt yfir 
sumartímann, ásamt fjöldanum öllum af smærri hátíðum (Ronstöm, 2011).  

Hátíðir sinna ákveðnum hlutverkum innan ferðaþjónustunnar og má þar meðal annars nefna 
að hátíðir skapa aðdráttarafl fyrir áfangastaði ásamt því að hægt er að nota hátíðir til að fjölga 
ferðamönnum utan háannatíma. Einnig geta hátíðir eflt markaðssetningu áfangastaða og geta 
þær skapað ákveðna ímynd fyrir þau samfélög þar sem hátíðin fer fram. Að lokum má nefna 
að hátíðir geta aukið aðdráttarafl staða að því leyti að þær búa til hvata fyrir fólk til að ferðast 
til ákveðins áfangastaðar og þannig styrkist aðdráttarafl staðarins (Getz, 2010).  

2.1.1 Tónlistarhátíðir 

„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 tónlist“ 
(Tómas Young, 2013, bls. 5). Tónlistarhátíðir geta verið ólíkar á ýmsum sviðum þó svo að 
grunnhugmyndin sé alltaf sú sama. Hér má t.d. nefna að sumar hátíðir selja aðgangsmiða 
sem gildir á alla hátíðina á meðan aðrar selja aðgangsmiða á hvern viðburð fyrir sig og enn 
aðrar innheimta ekki aðgangseyri (Tómas Young, 2013). Einnig má nefna að sumar 
tónlistarhátíðir fara fram innandyra en flestar fara þó fram utandyra á afmörkuðu svæði sem 
einungis þeir sem keypt hafa miða á tónlistarhátíðina hafa aðgang að. (Hutton, Ranse, 
Verdonk, Ullah og Arbon, 2014). Tónlistarhátíðir geta verið misstórar. Á stórum 
tónlistarhátíðum kemur yfirleitt fram heimsþekkt tónlistarfólk og þessar hátíðir draga að sér 
fólk hvaðanæva að úr heiminum. Minni tónlistarhátíðir eru yfirleitt frekar sóttar af 
innlendum gestum og er áhersla lögð á að hafa hátíðina meira í takt við heimamenn. Enn 
aðrar hátíðir einblína svo á ákveðna hópa fólks, eins og t.d. konur eða fólk sem býr á staðnum 
(Gibson og Connell, 2005). Það er svo misjafnt eftir tónlistarhátíðum hvort dagskráin fari 
öll fram á einu stóru sviði eða hvort hún dreifist yfir nokkur minni svið og nær þá í kjölfarið 
yfir stærra svæði (Ronström, 2011).  

Margir breytilegir þættir hafa áhrif á hversu mikil aðsókn er á tónlistarhátíðir og má þar 
meðal annars nefna þætti eins og gæði dagskrár, aðgengi, tímasetningu og fleira. Dagskrá 
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hátíðar getur haft mikið að segja um hvaða fólk sækir hátíðina þar sem mismunandi tónlist 
dregur að sér ólíka hópa fólks. Aðgengi að gistingu á svæðinu eða kringum svæðið sem 
hátíðin fer fram er mikilvægt ásamt því að mikilvægt er að auðvelt sé að komast að svæðinu, 
hvort sem það er með flugi eða öðrum ferðamáta. Ef aðgengi er lélegt getur það haft áhrif á 
aðdráttarafl hátíðarinnar en það getur þó verið mismunandi eftir hátíðum. Einnig getur skipt 
máli fyrir hátíðargesti að aðgengi innan hátíðarsvæðis sé gott, t.d. aðgengi að snyrtingu og 
aðgengi að dagskrá hátíðarinnar (Gibson og Connel, 2005) 

Saga tónlistarhátíða nær langt aftur í tímann og hefur form þeirra breyst frá því að fyrsta 
tónlistarhátíðin var haldin en það var ekki fyrr en eftir seinni heimsstyrjöldina að 
tónlistarhátíðir með því sniði, sem við þekkjum þær í dag, fóru að líta dagsins ljós. Með 
auknum ferðamannastraumi, bæði innanlands og utan, og með upphafi 
fjöldaferðamennskunnar upp úr 1960 byrjuðu fleiri tónlistarhátíðir að líta dagsins ljós og 
voru þessar tónlistarhátíðir notaðar til að koma stöðum á kortið. Á þessum tíma var byrjað 
að líta á tónlistarhátíðir sem vettvang þar sem félagsleg og kynferðisleg samskipi, 
vímuefnanotkun og framsetning tónlistar átti sér stað en litið var svo á að á tónlistarhátíðum 
kæmist fólk upp með að haga sér á ákveðinn hátt sem ekki tíðkast í öðrum rýmum 
samfélagsins. Upp úr 1980 voru tónlistarhátíðir orðnar mikilvægur þáttur í því að koma 
áfangastöðum á framfæri og voru þær notaðar til að markaðssetja tónlistarfólk og selja 
tónlist. Tónlistarhátíðir samtímans gegna flestar því hlutverki að vera auglýsingar fyrir 
ákveðna staði. Hægt er að horfa á þetta hlutverk frá sjónarhorni þeirra sem skipuleggja 
ferðalög, innanbæjar skipuleggjenda, sem leitast við að styrka efnahagslífið á staðnum, eða 
óháðra aðila sem leitast eftir því að afla sér tekna (Gibson og Connell, 2005).  

2.2 Samfélagsleg áhrif viðburða 
Frá því að rannsóknir hófust á áhrifum viðburða hefur mikil áhersla verið lögð á efnahagsleg 
áhrif en undanfarin ár hafa fræðimenn byrjað að horfa meira til samfélagslegra áhrifa. 
Rannsóknir á samfélagslegum áhrifum viðburða eru mikilvægar af mörgum ástæðum en 
viðburðir geta haft veruleg áhrif á það samfélag þar sem viðburðurinn fer fram. Þessi áhrif 
geta bæði verið jákvæð og neikvæð eins og sjá má í töflu 1 sem finna má í grein eftir eftir 
Deery og Jago (2010) um samfélagsleg áhrif viðburða. 
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Tafla 1. Jákvæð og neikvæð samfélagsleg áhrif viðburða (Deery og Jago, 2010). 

Jákvæð samfélagsleg áhrif Neikvæð samfélagsleg áhrif 

- Aukin atvinnutækifæri 
- Aukin lífsgæði 
- Aukin tækifæri til afþreyingar 
- Efnahagslegur ávinningur 
- Tækifæri til að hitta nýtt fólk 
- Fleiri áhugaverðir hlutir til að gera 
- Betri samfélagsímynd 
- Samfélagslegt stolt 
- Varðveisla menningar og arfleiðar 
- Aukin kunnátta/reynsla 
- Ný aðstaða og uppbygging 

- Hávaðasöm og slæm hegðun 
- Aukin glæpatíðni 
- Óhófleg drykkja 
- Rusl 
- Skaði á umhverfinu 
- Hávaði 
- Umferðastíflur og 

bílastæðavandamál 
- Truflun á daglegu lífi 
- Mannþröng 
- Peningum eytt í viðburðinn en ekki 

samfélagslegar þarfir 
- Aukinn framfærslukostnaður 

 
 

Samfélagsleg áhrif viðburða eru skilgreind sem þeir þættir sem mögulega hafa áhrif á 
lífsgæði fólks sem býr á því svæði sem viðburðurinn fer fram (Fredline, Jago og Deery, 
2003). Í rannsókn eftir Fredline, Jago og Deery (2003) eru samfélagsleg áhrif viðburða 
flokkuð í sex flokka og innan þessara flokka má sjá dæmi um jákvæð og neikvæð 
samfélagsleg áhrif úr töflu 1 hér að ofan:  

• Efnahagslegir þættir eins og t.d. jákvæðir þættir á borð við aukin atvinnutækifæri, 
utanaðkomandi aðilar koma með fjármagn inn í samfélagið þegar þeir kaupa vörur í 
tengslum við viðburðinn og svo er það neikvæði þátturinn sem er að verðlag á 
staðnum getur hækkað. 

• Þættir sem hafa áhrif á ferðaþjónustu eins og t.d. ef viðburður heppnast vel getur 
það leitt til þess að svæðið, sem hann er haldinn á, fær aukna athygli og í kjölfarið 
fjölgar ferðamönnum en að sama skapi getur viðburður sem heppnast illa skapað 
neikvæða umfjöllun um svæðið.   

• Efnislegir þættir eins og t.d. uppbygging mannvirkja á svæðinu sem hefur jákvæð 
áhrif á samfélagið en þættir eins og umhverfisspjöll, rusl og hávaði geta aftur á móti 
haft neikvæð áhrif á samfélagið.  

• Félaglegir þættir eins og t.d. aukin afþreying og skemmtun fyrir íbúa samfélagsins 
en ef viðburðurinn fellur ekki að viðmiðum samfélagsins getur það leitt til óánægju 
meðal íbúa. Einnig geta skapast almenn félagsleg vandamál í kringum viðburði, svo 
sem aukin glæpatíðni, vímuefnaneysla og breytt siðferðisleg gildi. 

• Sálfræðilegir þættir eins og t.d. aukin samkennd innan samfélagsins og aukið stolt 
vegna athygli utan frá en ef breytingar í kjölfar utanaðkomandi athygli eru of örar 
getur það leitt til þess að rof verði á tengslum einstaklingsins við samfélagið.  

• Pólitískir þættir eins og t.d. hagsmunaárekstar þar sem líklegra er að hagsmunir 
þeirra sem eru sterkir á pólitískum vettvangi eru teknir fram yfir hagsmuni annarra.   

 

Í rannsókn þessari eftir Fredline, Jago og Deery (2003) var meginmarkmiðið að prófa og 
sannreyna mælitæki sem hægt er að nota til að bera saman samfélagsleg áhrif viðburða og 
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auka almennt þekkingu á þessum áhrifum. Samfélagsleg áhrif viðburða voru skoðuð á 
þremur svæðum, þar sem viðburðir hafa verið haldnir, þar sem íbúar svæðisins voru beðnir 
um að meta áhrif tiltekins viðburðar á samfélagið sem heild og þau áhrif sem viðburðurinn 
hafði persónulega á íbúana sjálfa. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að jákvæðu 
áhrifin voru metin meiri á samfélagið sem heild heldur en persónulega fyrir íbúana sjálfa. 
Hið sama gildir um neikvæðu áhrifin, þau voru metin meiri á samfélagið sem heild heldur 
en persónulega fyrir íbúana sjálfa. Sem dæmi má nefna að þættir eins fjölgun ferðamanna á 
svæðinu, á meðan viðburðurinn fór fram, og eyðsla þeirra meðan á viðburðinum stóð, 
atvinnutækifæri og tækifæri fyrir fyrirtæki á staðnum voru talin hafa jákvæð áhrif á bæði 
samfélagið sem heild og persónulega fyrir íbúa samfélagsins en áhrifin voru talin jákvæðari 
á samfélagið sem heild. Þættir eins og óhófleg drykkja, vímuefnanotkun, hávaði og 
glæpatíðni voru taldir hafa neikvæð áhrif á bæði samfélagið sem heild og persónulega fyrir 
íbúa samfélagsins en rétt eins og við átti um jákvæðu áhrifin voru þessi neikvæðu áhrif talin 
neikvæðari fyrir samfélagið sem heild (Fredline, Jago og Deery, 2003).   

Þar sem tónlistarhátíðir eru ein tegund viðburða á margt af því sem Deery og Jago (2010) 
fjalla um við um tónlistarhátíðir. Skaði af völdum áfengis- og fíkniefnaneyslu í tengslum við 
tónlistarhátíðir er talinn áhyggjuefni um alla Evrópu en samkvæmt rannsóknum sem hafa 
verið gerðar eru þeir sem sækja tónlistarhátíðir líklegri til að neyta áfengis og fíkniefna 
heldur en þeir sem ekki sækja tónlistarhátíðir. Í rannsókn, sem gerð var á tónlistarhátíðum í 
Skotlandi kom í ljós að meirihluti gesta hátíðanna neytti áfengis eða um 88% og var bjór þar 
vinsælastur. Um 32% gesta neyttu fíkniefna þar sem fólk á aldrinum 18-24 ára var í 
meirihluta. Einnig kom í ljós að áfengis- og fíkniefnaneysla getur leitt af sér neikvæðar 
upplifanir hjá einstaklingum og má þar meðal annars nefna uppköst, óvarið kynlíf, slagsmál 
og yfirlið (Martinus, McAlaney, McLaughlin og Smith, 2010). Samkvæmt annarri rannsókn 
sem gerð var á ungu fólki á aldrinum 16-29 ára sem sækir tónlistarhátíðir kom í ljós að 46% 
þeirra sem sækja tónlistarhátíðir höfðu notað ólögleg fíkniefni mánuðinn á undan 
viðburðinum. Einnig kom í ljós að þeir sem hlusta á rapp og danstónlist eru líklegri til að 
neyta ólöglegra vímuefna heldur en þeir sem hlusta á popp eða aðra tónlist. Samkvæmt 
niðurstöðum þessarar rannsóknar má því áætla að þau svæði, þar sem haldanar eru 
tónlistarhátíðir, séu tilvaldir staðir til að vera með forvarnir tengdar vímuefnaneyslu (Lim, 
Hellard, Hocking og Aitken, 2008).  

2.3 Hvað einkennir góðan viðburð? 
Nú þegar búið er að rýna í samfélagsleg áhrif viðburða snúum við okkur að spurningunni 
um hvað einkennir góðan viðburð. Það er margt sem þarf að hafa í huga ef skipuleggja á 
viðburð á árangursríkan hátt en fræðimaðurinn David C. Watt (1998, bls. 11) tilgreindi í bók 
sinni fjórtán atriði sem einkenna góðan viðburð: 

1. Skýr sýn og tilgangur sem hvetur fólk til að leggja sitt af mörkum. 
2. Skýr SMART – markmið sem allir skuldbinda sig við en það eru markmið sem eru 

skýr, mælanleg, nógu aðlaðandi svo að fólki langi virkilega að ná þeim, raunhæf og 
tímasett.  

3. Viðeigandi og sveigjanlegt skipulag sem stuðlar að því að verkefnum sé lokið. 
4. Skuldbundið starfsfólk sem er tilbúið að ganga skrefinu lengra og leggja sitt af 

mörkum. 
5. Leiðtogi sem hefur hæfileika til að stjórna og er persónulegur.  
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6. Nákvæm áætlanagerð sem er skjalfest innan ákveðins tímaramma.  
7. Samheldið viðburðarteymi sem starfar innan tiltekinnar fjárhagsáætlunar. 
8. Skilvirk samskipti. 
9. Góð ímynd meðal almennings. 
10. Árangursrík kynningarstarfssemi og innbyggð viðbragðsáætlun. 
11. Skuldbinding til að þjóna viðskiptavinum. 
12. Yfirumsjón og eftirlit er til staðar í öllu viðburðarferlinu. 
13. Andrúmsloft sem einkennist af samstöðu, einbeitingu, dugnaði, kímni og brennandi 

áhuga. 
14. Viðburðurinn er metinn þegar honum er lokið.  

 

Ef rýnt er í þessi fjórtán einkenni árangursríkra viðburða má sjá að flest þessara atriða snúa 
að þeim sem standa á bak við viðburðinn. Það gefur því auga leið að mikilvægt er að hafa 
góðan leiðtoga með reynslu og þekkingu af viðburðastjórnun ef halda á viðburð á 
árangursríkan hátt. Það skiptir t.d. miklu máli fyrir það samfélag, sem viðburðurinn er 
haldinn í, að viðburðurinn stuðli að góðri ímynd meðal almennings til þess að koma í veg 
fyrir að ímynd staðarins verði fyrir skaða af völdum viðburðarins (Jago og Deery, 2010).  

Skipuleggjendur viðburða þurfa til dæmis að vera meðvitaðir um neikvæð samfélagsleg áhrif 
viðburða því að ef þá skortir þá sýn eru þeir ekki eins líklegir til að grípa til aðgerða sem 
draga úr þessum neikvæðu áhrifum sem getur aftur orðið til þess að samfélagið átti sig ekki 
á ávinningi sem hlýst af viðburðinum (Gursoy, Kim og Uysal, 2004). Því er mikilvægt að 
skipuleggjendur geri nákvæma áætlanagerð sem bæði tekur mið af samfélagslegum 
ávinningi viðburða og ekki síður neikvæðum samfélagslegum áhrifum. 

Hver viðburður hefur sinn tilgang og gegnir oft mikilvægu hlutverki í því samfélagi þar sem 
viðburðurinn á sér stað og því er mikilvægt að skipulag hans sé í höndum sérfræðinga sem 
hafa þekkingu á efnistökum viðburða. Viðburðastjórnun gengur út á að hanna, þróa og 
stjórna viðburðum og gegnir því mikilvægu hlutverki þegar kemur að skipulagningu 
viðburða (Getz, 2008).  

Hver og einn viðburður er sérstakur á sinn hátt og því er mikilvægt fyrir skipuleggjendur 
viðburða að komast að því hvað gerir tiltekinn viðburð frábrugðinn öðrum viðburðum. Þó 
að engir viðburðir séu eins eru þó alltaf einhver líkindi til staðar og þau eru oft fleiri heldur 
en þeir þættir sem gera tiltekinn viðburð frábrugðinn öðrum. Því er mikilvægt fyrir 
stjórnendur viðburða að þekkja öll einkenni viðburðarins, bæði þau sem gera hann 
frábrugðinn öðrum og þau líkindi sem eru til staðar svo að hægt sé að setja upp skipulag sem 
leiðir til þess að viðburðurinn verði haldinn á árangursríkan hátt (Watt, 1998).  

Góð stjórnun er lykillinn af árangursríkum viðburði óháð stærð viðburðar. Stjórnun felst í 
því að klára ákveðið verkefni með því fara eftir árangursríku ferli með aðstoð frá 
metnaðarfullum einstaklingum (Watt, 1998). Samkvæmt David C. Watt (1998) eru helstu 
hlutverk stjórnenda viðburða að skipuleggja, gera áætlanir, hvetja fólk, eiga skilvirk 
samskipti, skapa, stjórna og leysa vandamál.  
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3 Secret Solstice 
Secret Solstice er tónlistarhátíð sem haldin hefur verið árlega í Laugardalnum frá árinu 2014. 
Tónlistarhátíðin miðar að því að bjóða upp á fjölbreytt úrval tónlistar þar sem bæði íslenskir 
og erlendir tónlistarmenn koma fram. Ásamt fjölbreyttri tónlist má finna á hátíðarsvæðinu 
bar, mikið úrval af alþjóðlegum matsölustöðum, heilsugæslustöð, bása með ýmsum 
söluvarning, fallturn o.fl. (Secret Solstice, e.d.).  

Secret Solstice hefur farið ört vaxandi síðan hátíðin var fyrst haldin árið 2014 en hún náði 
hámarki árið 2016 þegar 18 þúsund manns sóttu tónlistarhátíðina (Kolbeinn Tumi Daðason, 
2018). Í kjölfar mikillar eftirspurnar eftir miðum á hátíðina árið 2016 var tekin sú ákvörðun 
árið 2017 að stækka svæðið, sem notað var undir hátíðina, um 5000 fermetra. Það var gert 
til að svæðið myndi rýma betur þann fjölda gesta sem sótti tónlistarhátíðina (Stefán Árni 
Pálsson, 2017). Árið 2018 var aðsóknin á hátíðina þó heldur minni en þegar hún náði 
hámarki árið 2016 en aðeins sóttu 10 þúsund gestir tónlistarhátíðina það árið (Kolbeinn Tumi 
Daðason, 2018). 

Eins og fram kom hér að ofan fara flestar tónlistarhátíðir fram utanhúss en mikil áhætta felst 
í því að skipuleggja tónlistarviðburði sem fara fram utanhúss hér á landi vegna veðurfars. 
Sala á innlendum markaði ræðst að miklu leyti af veðurfari og því getur það haft slæmar 
afleiðingar fyrir hátíðina ef veðurspáin fyrir þá daga sem hátíðin fer fram er ekki góð 
(Kolbeinn Tumi Daðason, 2018).   

Secret Solstice var haldin í fimmta sinn árið 2018 og frá því að hátíðin var fyrst haldin hefur 
byggst upp mikil þekking á því hvernig best er að framkvæma slíka hátíð og telja 
aðstandendur hátíðarinnar að Secret Solstice sé komin á stall með öðrum alþjóðlegum 
evrópskum tónlistarhátíðum. Um þriðjungur gesta, sem sækja tónlistarhátíðina Secret 
Solstice, hefur samanstaðið af erlendum aðilum sem koma sérstaklega til Reykjavíkur til að 
taka þátt í hátíðinni. Skipuleggjendur hátíðarinnar telja því að hagsmunir borgarinnar og 
hagmunir hátíðarinnar fari saman þar sem viðburður sem þessi geti gefið af sé fjárhagslegan 
ávinning fyrir borgina ásamt því að auðga menningarlíf borgarinnar (Kolbeinn Tumi 
Daðason, 2018).  

Mikil umræða hefur skapast í fjölmiðlum á Íslandi um áfengis- og fíkniefnaneyslu í kringum 
tónlistarhátíðina Secret Solstice. Foreldrar í hverfinu hafa lýst yfir áhyggjum sínum af 
áfengis- og fíkniefnaneyslu ungs fólks á hátíðinni og telja foreldrar að hátíðin bjóði upp á 
vettvang fyrir unglingadrykkju og fíkniefnanotkun (Elísabet Inga Sigurðardóttir, 2018). Til 
dæmis hafa bílastæðin í kringum hátíðarsvæðið verið talin tilvalinn staður fyrir ungt fólk til 
að neyta áfengis og fíkniefna. Þar hefur fólk, og þá sérstaklega ungt fólk, safnast saman til 
að drekka áfengi utan hátíðarsvæðisins (Kolbeinn Tumi Daðason, 2018).  

Skipuleggjendur hátíðarinnar leggja mikið upp úr því að tryggja öryggi hátíðargesta og er 
mikil áhersla lög á samvinnu við lögreglu, slökkvilið og aðra aðila sem koma að velferð 
hátíðargesta. Mikill kostnaður hefur farið í löggæslu en hún hefur margfaldast þrátt fyrir að 
umfang hátíðarinnar hafi minnkað (Kolbeinn Tumi Daðason, 2018). 
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Árið 2018 sendi stjórn foreldrafélags Laugalækjar- og Laugarnesskóla frá sér ályktun þar 
sem greint er frá því að stjórnin vilji að Reykjavíkurborg rifti samningi sínum við 
skipuleggjendur tónlistarhátiðarinnar og að Secret Solstice fari ekki aftur fram í 
Laugardalnum. Foreldrafélagið hélt því fram að hátíðin væri ekki í takt við þau markmið 
Reykjavíkurborgar að vera heilsueflandi borg og að borgaryfirvöldum hefði ekki tekist að 
standa við gefin loforð varðandi umgengni í kringum tónleikasvæðið (Sylvía Hall, 2018). 

Íbúar eru því enn eitt árið tilneyddir til að halda börnum sínum í hálfgerðu 
stofufangelsi á meðan á hátíðinni stendur, vilja þeir ekki eiga það á hættu 
að börnin þeirra detti um ælupolla, áhöld til fíkniefnaneyslu, notaðar 
sprautunálar, hálftómar bjórdósir, á leiksvæðum sínum í hverfinu. Það er 
nokkuð ljóst að umfanga hátíðarinnar er algjörlega komin yfir þolmörk 
hverfisins (Sylvía Hall, 2018) 

Foreldrafélagið segir að börn niður í 15 ára aldur fái afhent armbönd, sem gerir þeim kleift 
að kaupa áfengi, og að ástandið í kringum tónleikasvæðið sé óásættanlegt og í takt við þá 
áfengis- og fíkniefnaneyslu sem á sér stað á hátíðarsvæðinu (Sylvía Hall, 2018). Samkvæmt 
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu þurfti hún á einu kvöldi að hafa afskipti af rúmlega 
þrjátíu einstaklingum vegna vörslu fíkniefna bæði á tónleikasvæðinu og í kringum það árið 
2018. Einnig hefur lögreglan orðið vör við talsverða kannabisneyslu og unglingadrykkju á 
hátíðarsvæðinu og í kringum það (Kjartan Kjartansson, 2018). 
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4 Gögn og aðferðir 
Rannsóknin byggir á gögnum, sem í lok október og byrjun nóvember 2018 var aflað meðal 
einstaklinga sem eru meðlimir í tveimur lokuðum hópum á samfélagsmiðlinum Facebook, 
hópunum Laugarneshverfi og Langholtshverfi – 104. Hópurinn Laugarneshverfi hefur 4.713 
meðlimi og hópurinn Langholtshverfi – 104 hefur 4.915 meðlimi. Þar sem líkur eru á að 
einhverjir íbúar tilheyri báðum hópunum var svarhlutfall ekki reiknað. Notað var 
könnunarsnið þar sem megindlegum gögnum var aflað í formi spurningalista en þá er 
gögnum safnað á tölulegu formi og tölfræðilegum aðgerðum beitt við framsetningu og 
túlkun gagna (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Vegna eðlis rannsóknarinnar þótti þetta 
rannsóknarform vel við hæfi en könnunarsnið hentar vel þegar safna á megindlegum gögnum 
frá stórum hópi fólks og ætlunin er að kanna viðhorf fólks eins og í þessari rannsókn. Einnig 
gefur þetta rannsóknarsnið möguleika á að reikna tengsl milli breyta (Bryman, 2016). Í 
þessum kafla verður gerð frekari grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun 
og greiningu ganga.   

4.1 Úrtak og gagnaöflun 
Gagnaöflun fór fram frá 23. október til 4. nóvember þar sem spurningalisti var sendur út í 
gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Opinn hlekkur var settur inn í hópana tvo, 
Laugarneshverfi og Langholtshverfi – 104. Voru niðurstöður úr spurningakönnuninni 
notaðar til að svara rannsóknarspurningunum sem varpað var fram í inngangskafla 
ritgerðarinnar. Við val á þátttakendum í rannsókninni var stuðst við hentugleikaúrtak en þá 
er rannsóknin lögð fyrir þá hópa sem eru aðgengilegir og henta vel fyrir rannsóknina 
(Bryman, 2016). Spurningalistinn innihélt 17 spurningar og var settur þannig upp að fyrst 
komu nokkrar bakgrunnsspurningar og síðan komu spurningar sem snúa að viðfangsefninu, 
tónlistarhátíðinni Secret Solstice. Notaðar voru 15 lokaðar spurningar og síðan tóku við þrjá 
opnar spurningar til að gefa fólki færi á að greina bæði frá kostum og göllum hátíðarinnar 
ásamt því að gefa fólki tækifæri til að koma einhverju öðru á framfæri.  

Til að skoða hversu vel svarendahópurinn endurspeglar þýðið var ákveðið að skoða gögn 
Hagstofunnar um aldursdreifingu og kynjahlutfall meðal íbúa Laugardalsins og bera saman 
við aldursdreifingu og kynjahlutfall svarenda. Þar sem lágmarksaldur til að vera meðlimur á 
Facebook er 13 ára var aðeins horft til þeirra sem eru 13 ára og eldri. Vera má að einhverjir 
sem svöruðu könnuninni hafi verið yngri en 13 ára en þar sem Facebook geri ekki ráð fyrir 
notendum yngri en 13 ára verður ekki gert ráð fyrir þeim hér. Eins og tafla 2 sýnir voru konur 
hlutfallslega fleiri í hópi svarenda en meðal íbúa Laugardalsins. Einnig var helmingur 
svarenda á aldrinum 30 til 50 ára en til samanburðar var hlutfallið meðal íbúa í 
Laugardalnum 32% (Hagstofa Íslands, 2018). 
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Tafla 2. Aldursdreifing og kynjahlutfall íbúa Laugardalsins borin saman við aldurshlutfall og kynjahlutfall 
svarenda. 

 

4.2 Gagnagreining 
Að lokinni gagnaöflun var komið að því að greina gögnin og fór tölfræðileg úrvinnsla 
gagnanna, sem komu úr spurningakönnuninni, fram í tölfræðiforritinu SPSS (e. Statistical 
Package for the Social Sience). Við úrvinnslu gagna var beitt lýsandi tölfræði (e. descriptive 
statistics) með því að skoða dreifingu einstakra breyta í tíðnitöflu. Einnig voru svör við 
einstökum spurningum greind eftir kyni, aldri og því hvort börn undir 18 ára aldri voru á 
heimilinu. Almennt er notast við marktektarpróf þegar meta á hvort sá munur, sem finnst í 
slembiúrtaki, hafi komið upp fyrir tilviljun eða hvort hann sé í raun og veru til staðar í þýðinu 
(Bryman, 2016). Hér var unnið með hentugleikaúrtak og þar af leiðandi var ekki ljóst hvort 
svarendahópurinn væri lýsandi fyrir þýði allra íbúa í Laugardalnum. Marktektarprófið kí-
kvaðrat var samt notað til að hjálpa lesandanum að koma auga á hvar mikil tengsl voru milli 
breyta.  
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5 Niðurstöður 
Spurningar sem snúa að Secret Solstice, voru lagðar fyrir þátttakendur til að kanna viðhorf 
þeirra til hátíðarinnar, áhuga þeirra á að sækja hátíðina og hvort fólk hafi orðið fyrir ónæði 
sökum hátíðarinnar. Til að lýsa niðurstöðum úr spurningakönnuninni verða birtar 
niðurstöður úr einstökum spurningum ásamt því að greint verður frá því hvernig svör við 
spurningum könnunarinnar dreifðust eftir bakgrunnsbreytunum kyn, aldri og hvort börn 
undir 18 ára aldri byggju á heimilinu. Einnig verða tekin dæmi úr þeim athugasemdum sem 
þátttakendur skrifuðu í opnu spurningunum. 

5.1 Bakgrunnsbreytur 
Þær bakgrunnsbreytur, sem spurt var um í spurningakönnuninni, voru aldur, kyn, 
hjúskaparstaða og hvort börn yngri en 18 ára voru á heimilinu. Þátttakendur rannsóknarinnar 
voru alls 238 og var kynjahlutfall þeirra sem svöruðu 73,8% konur og 26,2% karlar eða 172 
konur og 61 karl.  Flestir þátttakendur voru á aldrinum 41–50 ára, eða um 25,4% og fæstir 
eldri en 70 ára eða 1,3%. Á mynd 1 má sjá skiptingu þátttakanda eftir aldri. Vegna fámennis 
í nokkrum aldursflokkum voru aldurshóparnir sjö hins vegar sameinaðir í fimm hópa við 
úrvinnslu gagna, þannig: yngri en 20 ára (n = 34), 21–30 ára (n = 38), 31–40 ára (n = 58), 
41–50 ára (n = 60) og eldri en 50 ára (n = 46).  

 

Mynd 1. Hver er aldur þinn? 

Á mynd 2 má sjá skiptingu þátttakenda eftir hjúskaparstöðu þar sem hlutfallslega flestir voru 
í hjónabandi eða alls 41%.   
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Mynd 2. Hver er hjúskaparstaða þín? 

Af þeim 238 sem svöruðu könnuninni voru 149 þátttakendur með barn undir 18 ára á 
heimilinu, eða um 63,7% eins og sjá má á mynd 3. 

 

Mynd 3. Eru börn á heimilinu undir 18 ára aldri? 

5.2 Secret Solstice og samfélagið í 
Laugardalnum 

Til að skoða áhrif Secret Solstice á samfélagið í Laugardalnum voru lagðar fyrir tvær 
spurningar. Önnur þeirra mældi hvort hátíðin skapi jákvæða eða neikvæða ímynd af 
samfélaginu í Laugardalnum og í hinni var spurt hvort þátttakendur telji að hátíðin hafi jávæð 
eða neikvæð áhrif á samfélagslegan anda íbúa Laugardalsins. Mynd 4 sýnir að þátttakendur 
voru mjög dreifðir í afstöðu sinni til þess hvort hátíðin skapi jákvæða eða neikvæða ímynd 
af samfélaginu í Laugardalnum. Hlutfallslega flestir þátttakendur töldu að tónlistarhátíðin 
Secret Solstice skapi hvorki jákvæða né neikvæða ímynd af samfélaginu í Laugardalnum 
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eða alls 29,9%. Hlutfallslega fæstir voru hins vegar á þeirri skoðun að hátíðin skapi mjög 
neikvæða mynd af samfélaginu í Laugardalnum eða um 10,7%.  

 

Mynd 4. Telur þú að tónlistarhátíðin Secret Solstice skapi jákvæða eða neikvæða ímynd af samfélaginu í 
Laugardalnum? 

Spurningin var greind eftir kyni, aldri og hvort börn undir 18 ára aldri voru á heimilinu. Ekki 
var marktækur munur á afstöðu kynjanna eða afstöðu eftir því hvort börn undir 18 ára aldri 
voru á heimilinu en aftur á móti var munur á afstöðu eftir aldri. Þegar spurning var greind 
eftir aldri má sjá að hlutfall þeirra sem telja hátíðina skapa neikvæða ímynd af samfélaginu 
hækkar með hærri aldri eins og sjá má á mynd 5. Að sama skapi voru yngstu aldurshóparnir 
líklegri en hinir eldri til að telja hátíðina skapa jákvæða ímynd af samfélaginu í 
Laugardalnum. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi var tölfræðilega marktækur munur eftir aldri á 
afstöðu þátttakenda til þeirrar ímyndar sem Secret Solstice skapar af samfélaginu í 
Laugardalnum eftir aldursflokkum (X2(16, N=234)=41,384, p<0,001). 
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Mynd 5. Telur þú að tónlistarhátíðin Secret Solstice skapi jákvæða eða neikvæða ímynd af samfélaginu í 
Laugardalnum? Greint eftir aldri. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort tónlistarhátíðin Secret Solstice hefði jákvæð eða 
neikvæð áhrif á samfélagslegan anda íbúa Laugardalsins kom í ljós að hlutfallslega fleiri 
töldu hátíðina hafa neikvæð áhrif á samfélagslegan anda íbúa (45,3%) en þeir sem töldu hana 
hafa jákvæð áhrif (29,1%). Einungis 7,7% töldu hátíðina hafa mjög jákvæð áhrif á 
samfélagið eins og mynd 6 sýnir.  

 

Mynd 6. Telur þú að tónlistarhátíðin Secret Solstice hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á samfélagslegan anda 
íbúa Laugardalsins? 

Þegar spurning var greind eftir kyni, aldri og hvort börn undir 18 ára aldri væru á heimilinu 
kom í ljós að ekki var marktækur munur á afstöðu kynjanna, afstöðu eftir aldri eða afstöðu 
eftir því hvort börn undir 18 ára aldri væru á heimilinu. Því verður ekki fjallað nánar um 
dreifingu svara eftir bakgrunnsþáttum hér.  
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5.3 Viðhorf til Secret Solstice 
Þegar á heildina er litið voru hlutfallslega fleiri ánægðir (52,5%) en óánægðir (32,2%) með 
tónlistarhátíðina Secret Solstice eins og sjá má á mynd 7. 

 

Mynd 7. Þegar á heildina er litið, ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með tónlistarhátíðina Secret Solstice? 

Spurningin var greind eftir kyni, aldri og hvort börn yngri en 18 ára voru á heimilinu. Ekki 
var marktækur munur á afstöðu kynjanna eða afstöðu eftir því hvort börn yngri en 18 ára 
voru á heimilinu. Aftur á móti var að finna mun á afstöðu eftir aldri. Eins og sjá má á mynd 
8 var meirihluti þeirra sem voru yngri en 20 ára mjög ánægðir með tónlistarhátíðina Secret 
Solstice og voru engir í þessum aldurshópi frekar óánægðir eða mjög óánægðir með hátíðina. 
Hins vegar voru hlutfallslega flestir þeirra sem voru eldri en 50 ára mjög óánægðir með 
hátíðina. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi var tölfræðilega marktækur munur á því hversu 
ánægðir eða óánægðir þátttakendur voru með tónlistarhátíðina Secret Solstice eftir aldri 
(X2(16, N=236)=53,940, p<0,001). 

 

Mynd 8. Þegar á heildina er litið, ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með tónlistarhátíðina Secret Solstice? 
Greint eftir aldri 
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Þar sem umræða hefur verið um það að færa tónlistarhátíðina Secret Solstice úr 
Laugardalnum og á Miklatún var ákveðið að spyrja þátttakendur hvort þeir væru hlynntir 
eða andvígir því að hátíðin yrði færð. Eins og mynd 9 sýnir höfðu þátttakendur skiptar 
skoðanir um það hvort færa ætti hátíðina. Hlutfallslega flestir þátttakendur voru hvorki 
hlynntir né andvígir því að hátíðin yrði færð frá Laugardalnum og á Miklatún en hlutfall 
þeirra sem voru hlynntir og þeirra sem voru andvígir var mjög svipað.  

 

Mynd 9. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að tónlistarhátíðin Secret Solstice verði færð frá Laugardalnum 
og á Miklatún? 

Spurningin var greind eftir kyni, aldri og hvort börn yngri en 18 ára voru á heimilinu. Ekki 
var marktækur munur á afstöðu kynjanna eða afstöðu eftir því hvort börn yngri en 18 ára 
voru á heimilinu en aftur á móti var að finna mun á afstöðu eftir aldri. Eins og mynd 10 sýnir 
voru einungis 2,9% þátttakenda í aldurshópnum 20 ára og yngri mjög hlynnt því að hátíðin 
yrði færð. Hið sama átti aftur á móti við um þriðjung í aldurshópnum 31–40 ára. Almennt 
virtist draga úr afstöðu til þess að hátíðin yrði færð frá Laugardalnum og á Miklatún með 
hækkandi aldri. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi var tölfræðilega marktækur munur eftir aldri á 
því hvort þátttakendur væru hlynntir eða andvígir því að tónlistarhátíðin Secret Solstice yrði 
færð frá Laugardalnum og á Miklatún (X2(16, N=234)=54,058, p<0,001).  

 

Mynd 10. Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að tónlistarhátíðin Secret Solstice verði færð frá 
Laugardalnum og á Miklatún? Greint eftir aldri. 
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5.4 Áhugi á Secret Solstice 
Til að skoða áhuga íbúa Laugardalsins á Secret Solstice voru settar fram þrjár spurningar 
sem snúa að því hvort þátttakandinn hefði sótt hátíðina, hvort einhver annar á heimilinu hefði 
sótt hátíðina og hvort áhugi væri á því að sækja hátíðina. Af þeim 238 þátttakendum, sem 
tóku þátt í spurningakönnuninni, hafði minna en helmingurinn sótt tónlistarhátíðina Secret 
Solstice en aðeins 94 af þátttakendunum höfðu sótt hátíðina sem samsvarar 40,7%. Þegar 
spurt var um hvort einhver annar á heimilinu hefði sótt hátíðina munaði einungis 3,8% á 
þeim sem svörðu já og þeirra sem svöruðu nei, en alls svöruðu 48,1% játandi á meðan 51,9% 
svöruðu neitandi. 

Spurningin um hvort þátttakendur hefðu sótt tónlistarhátíðina Secret Solstice var greind eftir 
kyni, aldri og hvort börn yngri en 18 ára voru á heimilinu. Ekki var marktækur munur á 
afstöðu kynjanna eða afstöðu eftir því hvort börn yngri en 18 ára voru á heimilinu en aftur á 
móti var að finna mun á afstöðu eftir aldri. Mynd 11 sýnir hlutfall þeirra sem höfðu sótt 
tónlistarhátíðina Secret Solstice, eftir aldri. Eins og sjá má á myndinni hafði 71,1% 
þátttakenda á aldrinum 21–30 ára og 58,8% af þeim sem voru 20 ára og yngri sótt 
tónlistarhátíðina Secret Solstice á meðan einungis 15,2% af þeim sem voru eldri en 50 höfðu 
sótt hátíðina. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi var tölfræðilega marktækur munur eftir aldri á því 
hverjir höfðu sótt tónlistarhátíðina Secret Solstice (X2(4, N=236)=36,820, p<0,001). 

 

Mynd 11. Hefur þú sótt tónlistarhátíðina Secret Solstice? Greint eftir aldri. 

Þegar áhuginn á því að sækja tónlistarhátíðina Secret Solstice var greindur kom í ljós að 
þátttakendur voru mjög dreifðir í þeirri afstöðu sinni. Alls höfðu 40,3% þátttakenda mjög 
eða frekar lítinn áhuga á að sækja hátíðina en álíka hátt hlutfall, eða 38,1% hafði mjög eða 
frekar mikinn áhuga á að sækja hátíðina eins og sjá má á mynd 12.  
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Mynd 12. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á að sækja tónlistarhátíðina Secret Solstice? 

Spurningin var greind eftir kyni, aldri og hvort börn yngri en 18 ára voru á heimilinu. Ekki 
var marktækur munur á afstöðu kynjanna eða afstöðu eftir því hvort börn yngri en 18 ára 
voru á heimilinu en aftur á móti var að finna mun á afstöðu eftir aldri. Þegar áhuginn á því 
að sækja tónlistarhátíðina Secret Solstice var greindur eftir aldurshópum kom í ljós að 
hlutfallslega flestir (64,7%) þeirra sem voru 20 ára og yngri höfðu mjög mikinn áhuga á því 
að sækja hátíðina á meðan enginn í þessum aldurshópi hafði mjög lítinn áhuga á að sækja 
hátíðina eins og sjá má á mynd 13. Þátttakendur, sem voru eldri en 50 ára, höfðu hlutfallslega 
minnstan áhuga á að sækja tónlistarhátíðina Secret Solstice en 43,5% þátttakenda á þessum 
aldri höfðu mjög lítinn áhuga á að sækja hátíðina. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi var 
tölfræðilega marktækur munur eftir aldri á áhuga þátttakenda á að sækja tónlistarhátíðina 
Secret Solstice (X2(16, N=236)=96,150, p<0,001). 

 

Mynd 13. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á að sækja tónlistarhátíðina Secret Solstice? Greint eftir 
aldri. 
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5.5 Ónæði vegna Secret Solstice 
Spurningar sem snúa að ónæði vegna tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice, voru um hvort 
tónlistarhátíðin hefði valdið truflun á daglegu lífi þátttakenda og hvort þátttakendur hefðu 
orðið fyrir ónæði vegna hávaða eða áfengis- og fíkniefnaneylsu. Þegar spurt var um truflun 
á daglegu lífi vegna hátíðarinnar svöruðu hlutfallslega flestir því að þeir hefðu ekki orðið 
fyrir neinni truflun á daglegu lífi eða alls 44,3% af þátttakendum eins og sjá má á mynd 14. 

 

Mynd 14. Hefur tónlistarhátíðin Secret Sostice valdið mikilli, nokkurri, lítilli eða engri truflun á daglegu lífi? 

Spurningin um truflun á daglegu lífi var greind eftir kyni, aldri og hvort börn undir 18 ára 
aldri voru á heimilinu. Ekki var marktækur munur á afstöðu kynjanna eða afstöðu eftir því 
hvort börn undir 18 ára aldri voru á heimilinu en aftur á móti var að finna mun á afstöðu eftir 
aldri. Ef skoðað er eftir aldurshópum hvort þátttakendur hefðu orðið fyrir truflun á daglegu 
lífi vegna tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice má sjá að þeir sem voru yngri en 20 ára hafa 
hlutfallslega orðið fyrir minnstri truflun á daglegu lífi vegna hátíðarinnar. Enginn þátttakandi 
í þeim aldurshópi hafði orðið fyrir mikilli truflun á daglegu lífi vegna hátíðarinnar og 
einungis 8,8% höfðu orðið fyrir nokkurri truflun eins og mynd 15 sýnir. Þeir sem voru eldri 
en 50 ára höfðu orðið fyrir hlutfallslega mestri truflun á daglegu lífi vegna hátíðarinnar þar 
sem 21,7% þátttakenda sögðust hafa orðið fyrir mikilli truflun á daglegu lífi og 30,4% fyrir 
nokkurri truflun. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi var tölfræðilega marktækur munur eftir aldri á 
því hvort þátttkendur verði fyrir truflun á daglegu lífi (X2(12, N=235)=26,394, p<0,05). 
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Mynd 15. Hefur tónlistarhátíðin Secret Solstice valdið mikilli, nokkurri, lítilli eða engri truflun á daglegu 
lífi? Greint eftir aldri. 

Hlutfallslega flestir þátttakenda höfðu aldrei orðið fyrir ónæði vegna hávaða frá 
tónlistarhátíðinni Secret Solstice. Eins og mynd 16 sýnir svöruðu alls 42,5% þátttakenda því 
að þeir hefðu aldrei orðið fyrir ónæði vegna hávaða frá tónlistarhátíðinni á meðan einungis 
15% höfðu oft orðið fyrir ónæði vegna hávaða.  

 

Mynd 16. Hefur þú oft, stundum, sjaldan eða aldrei orðið fyrir ónæði vegna hávaða frá tónlistarhátíðinni 
Secret Solstice? 

Spurningin um ónæði vegna hávaða frá hátíðinni var greind eftir kyni, aldri og hvort börn 
undir 18 ára aldri voru á heimilinu. Ekki var marktækur munur á afstöðu kynjanna eða 
afstöðu eftir því hvort börn undir 18 ára aldri voru á heimilinu en marktækan mun var að 
finna eftir aldri. Þegar niðurstöður úr spurningunni voru greindar út frá aldri mátti sjá að 
þátttakendur, sem voru yngri en 20 ára, höfðu orðið fyrir hlutfallslega minnsta ónæðinu en 
enginn þátttakandi í þessum aldurshópi hafði oft orðið fyrir ónæði vegna hávaða frá hátíðinni 
og 73,5% höfðu aldrei orðið fyrir ónæði vegna hávaða eins og mynd 17 sýnir. Þeir sem höfðu 
orðið fyrir hlutfallslega mesta ónæðinu vegna hávaða frá hátíðinni voru þeir sem voru eldri 
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en 50 ára en 28,9% þátttakenda, sem falla í þennan aldurshóp, höfðu orðið fyrir miklu ónæði 
vegna hávaða frá hátíðinni. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi var tölfræðilega marktækur munur 
eftir aldri á því hversu miklu ónæði fólk hafði orðið fyrir vegna hávaða frá tónlistarhátíðinni 
Secret Solstice (X2(12, N=233)=31,678, p<0,001). 

 

Mynd 17. Hefur þú oft, stundum, sjaldan eða aldrei orðið fyrir ónæði vegna hávaða frá tónlistarhátíðinni 
Secret Solstice? Greint eftir aldri. 

Þegar kemur að ónæði vegna áfengis- eða fíkniefnaneyslu þeirra sem sækja hátíðina svöruðu 
49,1% þátttakenda því að þeir hefðu aldrei orðið fyrir ónæði af því tagi á meðan aðeins 
11,1% svaraði því að þeir hefðu oft orðið fyrir ónæði sökum áfengis- eða fíkniefnaneyslu 
þeirra sem sækja hátíðina eins og mynd 18 sýnir. 

 

Mynd 18. Hefur þú oft, stundum, sjaldan eða aldrei orðið  fyrir ónæði vegna áfengis- eða fíkniefnaneyslu 
þeirra sem sækja tónlistarhátíðina Secret Solstice? 
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Spurningin um ónæði vegna áfengis- og fíkniefnaneyslu þeirra sem sækja tónlistarhátíðina 
var greind eftir kyni, aldri og hvort börn undir 18 ára aldri voru á heimilinu. Ekki var 
marktækur munur á afstöðu kynjanna eða afstöðu eftir því hvort börn undir 18 ára aldri voru 
á heimilinu en aftur á móti var að finna mun á afstöðu eftir aldri. Ef skoðað er eftir 
aldurshópum hvort þátttakendur hefðu orðið fyrir ónæði vegna áfengis- eða fíkniefnaneyslu 
þeirra sem sækja hátíðina má sjá að 67,7% þátttakenda, sem voru yngri en 20 ára, höfðu 
aldrei orðið fyrir ónæði vegna áfengis- eða fíkniefnaneyslu þeirra sem sækja tónlistarhátíðina 
og aðeins 2,9% höfðu oft orðið fyrir ónæði eins og sjá má á mynd 19. Af þeim þátttakendum, 
sem voru eldri en 50 ára, höfðu 17,4% oft orðið fyrir ónæði vegna áfengis- eða 
fíkniefnaneyslu þeirra sem sækja tónlistarhátíðina en þátttakendur í þessum aldursflokki 
höfðu orðið fyrir hlutfallslega mesta ónæðinu vegna áfengis- eða fíkniefnaneyslu 
hátíðargesta. Samkvæmt kí-kvaðrat prófi var tölfræðilega marktækur munur eftir aldri á því 
hvort þátttakendur urðu fyrir ónæði vegna áfengis- og fíkniefnaneyslu þeirra sem sækja 
tónlistarhátíðina Secret Solstice (X2(12, N=234)=19,419, p<0,05). 

 

Mynd 19. Hefur þú oft, stundum, sjaldan eða aldrei orðið fyrir ónæði vegna áfengis- eða fíkniefnaneyslu 
þeirra sem sækja tónlistarhátíðina Secret Solstice? Greint eftir aldri. 

5.6 Kostir Secret Solstice 
Af þeim 238 þátttakendum, sem svöruðu spurningakönnuninn, svöruðu 134 opnu 
spurningunni um hverjir kostir hátíðarinnar voru. Svör þátttakenda við þessari spurningu 
voru kóðuð og var algengasta þemað að tónlistarhátíðin skapaði líf í Laugardalnum en alls 
nefndu 40 þátttakendur þetta sem einn af kostum hátíðarinnar.  

Hátíðin blæs miklu lífi í grænt svæði í hjarta borgarinnar og sýnir fyrir 
vikið fram á mikilvægi slíkra svæða. Að auki er hún góð viðbót í flóruna 
þegar kemur að tónlistarhátíðum á höfuðborgarsvæðinu, þar sem hún fer 
fram utandyra  
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Næstalgengasta þemað sneri að tónlistinni og þeim tónlistaratriðum sem hátíðin bauð upp á 
en alls nefndi 31 þátttakandi eitthvað tengt tónlistinni sem kost við hátíðina. Meðal annars 
var nefnt að tónlistin væri fjölbreytt og skemmtileg og að gaman væri að heyra tónlistina frá 
hátíðinni óma um hverfið.  

Þátttakendur nefndu staðsetningu 14 sinnum sem einn af þeim kostum sem hátíðin hefði en 
fólki fannst t.d. gaman að hafa tækifæri til þess að fara á tónleika og ganga síðan heim. 
Einnig nefndu nokkrir þetta sem kost unglinganna vegna. Betra væri að ungt fólk fengi 
tækifæri til að sækja svona hátíðir í hverfinu og fara svo heim frekar en að það sækti 
tónlistarhátíðir utan höfuðborgarsvæðisins, þar sem gæslan væri kannski ekki eins góð eins 
og einn þátttakandinn vísar til: „Gott að hafa unga fólkið okkar þar sem gæslan er góð. 
Landsbyggðarlöggæslan ræður ekki við svona hátíðir.“  

Þátttakendur nefndu einnig að hátíðin skapaði stemningu og skemmtun í Laugardalnum þar 
sem fólk á öllum aldri hittist og skemmti sér saman. Nokkrir nefndu að hátíð sem þessi kæmi 
með tekjur inn í samfélagið auk þess sem hátíðin gæti skapað atvinnu. Að lokum má nefna 
að níu þátttakendur sögðu að þeir sæju engan kost við hátíðina og þar á meðal sögðu tveir 
þátttakendur: „Ég sé engan kost við að halda svona hátíð í íbúahverfi.“ 

5.7 Gallar Secret Solstice 
Af þeim 238 þátttakendum, sem svöruðu spurningakönnuninni, svöruðu 148 opnu 
spurningunni um hverjir gallar hátíðarinnar væru. Svör þátttakenda við þessari spurningu 
voru kóðuð og var fíkniefnaneysla þar algengasta þemað. Alls nefndu 48 þátttakendur 
fíkniefnaneyslu sem galla við hátíðina og þar af nefndu fjórir fíkniefnaneyslu unglinga 
sérstaklega. Fólk óttaðist að fíkniefnaneysla og fíkniefnasala til unglinga í hverfinu myndi 
aukast í kjölfar hátíðarinnar og töldu þess vegna að hátíðin ætti ekki heima inni í miðju 
íbúðahverfi. Áfengisneysla var næstalgengasta þemað en alls nefndu 24 þátttakendur 
áfengisneyslu sem galla við hátíðina og þar af nefndu sex þátttakendur áfengisneyslu 
unglinga sérstaklega. Einn þátttakandinn lýsti því hvernig hátiðin var orðin of stór og hve 
mjög honum brá þegar hann sá ástandið á unglingum á hátíðinni: 

Hátíðin er því miður orðin of stór og varir í of marga daga. Öll þau ár, sem 
haldnir hafa verið tónleikar í t.d. Laugardalshöll, hefur eitthvað verið um 
fíkniefni en ekkert í líkingu við Secret Solstice. Margir foreldrar í kringum 
mig, sem eru með unglinga á aldrinum 12–16 ára, fara annað með börnin, 
t.d. í sumarbústað, til þess að koma í veg fyrir að börnin hangi fyrir utan 
tónleikasvæðið og á bílastæðum þar sem vitað er til þess að ungmenni 
safnist saman, drekki og neyti fíkniefna. Ég hef sótt hátíðina sjálfa og sem 
manneskja sem hefur búið í stórborg þar sem ég sótti marga tónleika, brá 
mér að sjá ástandið á unglingum og að verða vitni að kaupum og sölu á 
fíkniefnum. 

Staðsetning var líka nefnd sem galli við hátíðina en af þeim 19, sem nefndu staðsetningu 
sem galla, nefndu sjö að íþróttasvæði, sem alla jafna er nýtt fyrir börn, er notað undir 
tónlistarhátíðina og íþróttaiðkun barna þurfi því að víkja fyrir hátíðinni. Einnig var nefnt að 
margir leikskólar og skólar væru í hverfinu og hefðu þeir orðið fyrir áhrifum vegna 
hátíðarinnar: 
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Verst er þegar hátíðin bitnar á börnum og það er ekki að ástæðulausu að 
foreldrafélög leikskóla og skóla hverfisins vilji ekki hafa hátíðina áfram í 
hverfinu. Útisvæði leikskóla og skóla hafa verið notuð til 
fíkniefnanotkunar og það setur börnin í beina hættu sem er ekki í lagi. 
Margir foreldrar í hverfinu eru líka óánægðir með að svæði, sem notuð eru 
til íþróttaiðkunar barna, séu hluti af tónleikasvæðinu þar sem svæðin ná 
sér ekki á strik fyrr en í lok sumars. 

Sóðaskapur, hávaði frá hátíðinni og gestum hátíðarinnar, rusl á svæðinu og frágangur eftir 
hátíðina voru einnig algeng svör þegar það kom að spurningunni um galla hátíðarinnar. Fólk 
talaði um að frágangur eftir hátíðina hefði dregist á langinn og að svæðum, sem væru notuð 
til íþróttaiðkunnar, væri skilað í mjög slæmu ásigkomulagi.  

Þátttakendur töldu það einnig vera galla að einstaka íbúar væru neikvæðir í garð hátíðarinnar 
og sköpuðu þannig neikvætt umtal um hátíðina en alls nefndu 11 þátttakendur þetta sem 
galla. Umtalið, sem virtist skapast í kjölfarið, einkenndist af fordómum og svo virtist sem að 
nokkrir íbúar væru ekki tilbúnir til að taka hátíðina í sátt. Einn þátttakandi nefndi að 
landsleikur á Laugardalsvellinum truflaði hann meira en tónlistarhátíðin: „Landsleikur 
truflar mig meira, hávaðamengun og erfitt að fá bílastæði. Og ég hef séð fólk labba með bjór 
í hönd en það hefur ekki komið í fréttir né verið skrifað inn á Facebook.“ Að lokum má nefna 
að fjórir þátttakendur svöruðu því að tónlistarhátíðin Secret Solstice hefði enga galla. 

5.8 Annað 
Af þeim 238 sem svöruðu spurningakönnuninni, svöruðu 67 opnu spurningunni þar sem 
fólki var boðið að nefna eitthvað annað sem það vildi koma á framfæri varðandi 
tónlistarhátíðina Secret Solstice. Svör þátttakenda við þessari spurningu voru kóðuð og var 
algengasta þemað að hátíð eins og Secret Solstice ætti ekki heima í íbúðahverfi og því væri 
ekki mikið vit í því að fara að færa hana á milli íbúðahverfa en einn þátttakandinn sagði: „Ég 
óska engum að fá þessa hátíð sem nágranna“ og annar sagði að það væru fráleitar hugmyndir 
að færa hátíðina innan borgarmarka. Nokkir nefndu þó að þeir vildu að hátíðin héldi áfram í 
Laugardalnum, „hátíðin er velkomin í dalinn“.  

Alls nefndu tíu þátttakendur að þeir hefðu upphaflega verið hrifnir af hátíðinni en væru í dag 
mótfallnir henni, „Ég var upphaflega mjög hrifinn af Secret Solsice og mjög hlynnt hátíðinni. 
Fannst þetta frábært fyrir hverfið okkar. Eftir tvær síðustu hátíðir er ég hins vegar algjörlega 
mótfallin þessu.“ Annar þátttakandi nefndi að léleg umgengni í dalnum hefði haft áhrif á það 
að viðhorf til hátíðarinnar hefði farið versnandi: 

Ég var jákvæð gagnvart þessari hátíð fyrst, fannst hún koma með 
skemmtilegt líf í dalinn en eftir mörg ár af hávaða og ónæði, subbuskap og 
umhverfisspjöllum þá vil ég gjarnan þessa hátíð burt. Svona hátíð á ekki 
heima í íbúðabyggð. Væri hugsanlega til í að endurskoða afstöðu mína ef 
hátíðin væri stytt, bæði í dagafjölda og hætti fyrr á kvöldin. 

Annað sem kom fram var til dæmis það að aðstandendur hátíðarinnar sýndu viðhorfi fólks, 
sem er illa við hátíðina, lítilsvirðingu, að vanda mætti framkvæmd hátíðarinnar betur auk 
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þess sem stjórnendur mættu vinna meira með íbúum hverfisins. Að lokum nefndi einn 
þátttakenda að hátíðin skapaði bæði jákvæða og neikvæða ímynd af samfélaginu: 

Ég tel að eini möguleiki til svars væri að hátíðin skapi bæði jákvæða og 
neikvæða mynd – ef hátíðin væri minni, betur hugað að gæslu og þrifum 
utan svæðisins og betri ráðstafanir gerðar til að hlífa íþróttasvæðinu – gæti 
hátíðin verið skemmtileg og blómstrað í dalnum.  
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6 Umræður  
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf íbúa Laugardalsins til Secret Solstice 
og hvort breytur eins og kyn, aldur og hvort að börn undir 18 ára aldri væru á heimilinu 
hefðu áhrif á viðhorf íbúa. Einnig var lagt upp með það að skoða hvort hátíðin ylli að 
einhverju leyti ónæði fyrir íbúa Laugardalsins og hvort að fólk væri hlynnt eða andvígt þeirri 
hugmynd að hátíðin yrði færð frá Laugardalnum og á Miklatún. Í inngangi voru lagðar fram 
þrjár rannsóknarspurningar: Hvert er viðhorf íbúa Laugardalsins til tónlistarhátíðarinnar 
Secret Solstice og hvaða breytur hafa áhrif á þetta viðhorf? Að hvaða leyti skapar 
tónlistarhátíðin Secret Solstice ónæði fyrir íbúa Laugardalsins? Og að lokum: Hvert er mat 
íbúa á áhrifum tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice á samfélagið í Laugardalnum?  

Niðurstöður benda til þess að tónlistarhátíðin Secret Solstice hafi frekar skapað jákvæða 
ímynd heldur en neikvæða af samfélaginu í Laugardalnum en aftur á móti hafi hátíðin skapað 
neikvæðan samfélagslegan anda meðal íbúa Laugardalsins. Hlutfallslega flestir þátttakendur 
voru hlutlausir þegar spurt var um það hvort að hátíðin skapaði jákvæða eða neikvæða ímynd 
af samfélaginu í Laugardalnum en ef svarmöguleikarnir „mjög“ og „frekar jákvæða“ og svo 
„mjög“ og „frekar neikvæða“ eru sameinaðir er niðurstaðan sú að fleiri telja að hátíðin skapi 
jákvæða ímynd af samfélaginu frekar en neikvæða, eða  40,6% á móti 29,5%. Hlutfall þeirra 
sem telja að hátíðin skapi neikvæða ímynd af samfélaginu hækkar með auknum aldri og eru 
yngstu aldurshóparnir líklegri til að telja að hátíðin skapi jákvæða ímynd af samfélaginu. 
Hins vegar telja hlutfallslega fleiri að hátíðin hafi neikvæð áhrif á samfélagslegan anda íbúa 
Laugardalsins heldur en jákvæð áhrif, eða 45,3% á móti 29,1% en aðeins 7,7% þátttakenda 
í rannsókninni töldu að hátíðin hefði mjög jákvæð áhrif á samfélagslegan anda íbúa. Þegar 
þátttakendur fengu tækifæri til að svara opinni spurningu um galla hátíðarinnar nefndu 
nokkrir að neikvæðni í garð hátíðarinnar væri galli en mjög skiptar og sterkar skoðanir 
virðast vera á lofti um hátíðina sem klýfur hverfið í tvennt og hefur þannig áhrif á 
samfélagslegan anda íbúa Laugardalsins.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er meirihluti fólks ánægt með tónlistarhátíðina 
Secret Solstice og er fólk dreift í afstöðu sinni til þess hvort færa eigi hátíðina frá 
Laugardalnum og á Miklatún. Hlutfallslega fleiri eru ánægðir (52,5%) en óánægðir (32,2%) 
með tónlistarhátíðina Secret Solstice. Sá aldurshópur, sem er ánægðastur með hátíðina, eru 
þeir sem eru 20 ára og yngri en mikill meirihluti þeirra sem falla undir þennan aldurshóp eru 
mjög ánægðir með hátíðina á meðan enginn í þessum aldurshópi er óánægður. Hins vegar 
eru flestir þeirra sem eru eldri en 50 ára mjög óánægðir með hátíðina. Íbúar eru þó dreifðir í 
afstöðu sinni til þess hvort færa eigi hátíðina frá Laugardalnum og á Miklatún en 
hlutfallslega eru flestir hvorki hlynntir né andvígir þeirri tillögu og svo virtist sem það dragi 
úr afstöðu til þess að færa hátíðina með hækkandi aldri. Meirihluti þeirra sem falla undir 
aldurshópinn 20 ára og yngri eru þó mjög andvígir því að hátíðin verði færð. Í opnu 
spurningunum nefndu margir þátttakendur að hátíðin ætti ekki heima í íbúðahverfi og þar af 
leiðandi væri engin lausn í því að færa hátíðna á milli íbúðahverfa. 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má segja að einstaklingar, sem eru 20 ára og yngri hafi 
mestan áhuga á tónlistarhátíðinni Secret Solstice, þó svo að hlutfallslega flestir á aldrinum 
21–30 hafi sótt hátíðina. Þegar mæld var aðsókn á tónlistarhátíðina Secret Solstice og hvort 



30 

að áhugi væri fyrir því að sækja hana kom í ljós að minna en helmingur þátttakenda hefur 
sótt hátíðina og að flestir hafi mjög lítinn áhuga á að sækja hátíðina. Hlutfallslega flestir 
þeirra sem hafa sótt hátíðina eru á aldrinum 21 – 30 ára en eftir 30 ára virðist aðsóknin á 
hátíðina minnka. Hlutfallslega flestir þeirra sem eru 20 ára og yngri hafa mjög mikinn áhuga 
á að sækja hátíðina og hefur enginn í þessum aldurshópi mjög lítinn áhuga á að sækja 
hátíðina. Áhugi á því að sækja hátíðina minnkar svo með aldrinum og hefur meirihluti þeirra 
sem eru 50 ára og eldri mjög lítinn áhuga á að sækja hátíðina.   

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist sem að truflun á daglegu lífi aukist með 
hækkuðum aldri og á það sama við um ónæði vegna hávaða frá hátíðinni og áfengis- eða 
fíkniefnaneyslu þeirra sem sækja hátíðina. Hlutfallslega flestir hafa aldrei orðið fyrir truflun 
á daglegu lífi en þeir sem eru 20 ára og yngri hafa orðið fyrir hlutfallslega minnstum 
truflunum á daglegu lífi vega tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice á meðan að þeir sem eru 
50 ára og eldri hafa orðið fyrir hlutfallslega mestum truflunum. Í opnu spurningunum kom 
hins vegar fram að óánægja er meðal íbúa vegna þess að hátíðin er haldin á svæði þar sem 
íþróttaiðkun fer fram og þar af leiðandi er það áhugavert að truflun á daglegu lífi aukist með 
hækkandi aldri. Fyrirfram var búist við því að truflun á daglegu lífi væri meiri hjá yngra fólki 
þar sem að það er sá hópur sem nýtir frekar þau svæði þar sem íþróttaiðkun fer fram. Þegar 
það kemur að ónæði vegna hávaða frá hátíðinni hefur enginn í aldurshópnum 20 ára og yngri 
orðið fyrir miklu ónæði á meðan tæp 30% þátttakenda sem eru eldri en 50 ára hefur oft orðið 
fyrir ónæði vegna hávaða frá hátíðinni. Tilfinning fyrir ónæði vegna áfengis- og 
fíkniefnaneyslu þeirra sem sækja hátíðina eykst með aldrinum, þar sem þeir sem eru 20 ára 
og yngri hafa orðið fyrir hlutfallslega minnsta ónæðinu og þeir sem eru 50 ára og eldri hafa 
orðið fyrir hlutfallslega mesta ónæðinu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að tónlistarhátíðin Secret Solstice komi með líf 
í Laugardalinn og telur fólk það kost að tónlistarhátíðin sé þannig staðsett að fólk geti farið 
á tónlistarhátíð og labbað heim þegar henni lýkur. Einnig finnst foreldrum það jákvætt að 
börnin þeirra geti sótt hátíð og komið svo heim þegar henni lýkur. Aftur á móti finnst 
mörgum staðsetningin ekki henta fyrir hátíð sem þessa þar sem íþróttasvæði sem nýtt eru 
fyrir börn eru hluti af tónleikasvæðinu og þessi svæði ná sér svo ekki á strik fyrir en í lok 
sumars. Algengt er að þátttakendur tali um það að þeir hafi verið hlynntir hátíðinni í byrjun 
en séu nú mótfallnir henni vegna þess hve stór hún er orðin og svo virðist sem 
skipuleggjendur hátíðarinnar nái ekki að halda utan um þessa umfangsmiklu hátíð. Þetta 
vekur upp spurningar um hvernig skipulagi tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice sé háttað og 
hvort unnið sé eftir ferlum sem leiða til árangursríks viðburðar. Eins og David. C Watt (1998) 
tilgreinir í bók sinni er margt sem þarf að hafa í huga ef skipuleggja á viðburð á árangursríkan 
hátt og snúa flest þessi atriði að þeim sem koma að skiplagi viðburðarins.  

Niðurstöður benda til þess að aldur hefur áhrif á viðhorf til tónlistarháíðarinnar Secret 
Solstice, viðhorf verður í mörgum tilfellum neikvæðara með hækkandi aldri og yngstu 
aldurshóparnir eru því líklegri til að hafa jákvætt viðhorf til hátíðarinnar. Þegar á heildina er 
litið er viðhorfið til hátíðarinnar frekar jákvætt heldur en neikvætt en mjög skiptar skoðanir 
eru á hátíðinni. Hafa verður þó í huga að niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla ekki 
endilega viðhorf allra íbúa Laudagardalsins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu t.d. að eldra 
fólk var almennt neikvæðara í garð hátíðarinnar en yngra fólk en í ljósi þess að erfiðara gekk 
að fá svör frá eldra fólki má vera að hærra hlutfall sé neikvæðara í garð hátíðarinnar en 
niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna. Breyturnar kyn og hvort börn undir 18 ára aldri 
séu á heimilinu virðast hins vegar ekki hafa áhrif á viðhorf íbúa til hátíðarinnar. Fyrirfram 
var búist við því að viðhorf tengdust því að börn undir 18 ára byggju á heimilinu en hávær 
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umræða hefur átt sér stað í fjölmiðlum þar sem foreldrar lýsa yfir áhyggjum sínum af áfengis- 
og fíkniefnaneyslu ungs fólks á hátíðinni auk þess sem foreldrar telja að hátíðin skapi 
vettvang fyrir unglingadrykkju og fíkniefnaneyslu (Elísabet Inga Sigurðardóttir, 2018). 
Þessar áhyggjur eru ekki einungis bundnar við áhyggjufulla foreldra í Laugardalnum heldur 
er þetta áhyggjuefni um alla Evrópu. Rannsóknir hafa til dæmis leitt það í ljós að meirihluti 
þeirra sem sækja tónlistarhátíðir eru líklegri til að neyta áfengis og fíkniefna heldur en þeir 
sem ekki sækja tónlistarhátíðir. Í rannsókn, sem gerð var á tónlistarhátíðum í Skotlandi, kom 
meðal annars í ljós að 88% hátíðargesta neytti áfengis og 32% neytti fíkniefna á meðan á 
tónlistarhátíð stóð (Martinus o.fl., 2010). Þrátt fyrir að viðhorf fólks til tónlistarhátíðarinnar 
Secret Solstice tengdist því ekki að börn undir 18 ára bjuggu á heimilinu virðist áfengis- og 
fíkniefnaneysla vera mörgum þátttakendum hugleikin ef marka má svörin úr opnu 
spurningunni um galla tónlistarhátíðarinnar en þar voru áfengis- og fíkniefnaneysla 
algengustu þemun.  

Íbúar Laugardalsins verða fyrir einhverju ónæði vegna hátíðarinnar en þó ekki miklu miðað 
við þær niðurstöður sem rannsókn þessi leiddi í ljós. Þeir þættir sem nefndir voru þegar 
kemur að ónæði voru umgengni, áfengis- og fíkniefnaneysla, neikvætt viðmót 
skipuleggjenda, hávaði o.fl. Neikvæð áhrif hátíðarinnar virðast frekar hafa áhrif á samfélagið 
sem heild, þar á meðal á samfélagslegan anda meðal íbúa Laugardalsins, heldur en 
persónulega á íbúana sjálfa. Sömu niðurstöður er að finna í rannsókn eftir Fredline, Jago og 
Deery (2003) sem gerð var á samfélagslegum áhrifum viðburða á þremur svæðum þar sem 
viðburðir hafa verið haldnir.  

Helstu vankantar rannsóknarinnar voru úrtaksaðferðin og fjöldi þátttakenda. Til að 
rannsóknin hefði haft betri alhæfingargildi hefði þurft að tryggja betur dreifni í úrtakinu sem 
var ekki mögulegt með þeirri úrtaksaðferð sem notuð var við þessa rannsókn. Aðrar 
úrtaksaðferðir, sem hefðu mögulega gefið betri alhæfingargildi, hefðu eflaust kostað bæði 
tíma og aukið fjármagn en góðar fjárhagslegar ástæður voru fyrir því að ákveðið var að nota 
hentugleikaúrtak í rannsókninni. Fleiri þátttakendur hefðu svo gefið betri innsýn í efnið auk 
þess sem rannsóknin hefði verið áreiðanlegri. Ef til vill hefði verið hægt að finna annan 
vettvang til að senda út spurningarlistann, eins og t.d. að senda fólki, sem býr í Laugardalnum 
bréf sem hefði innihaldið vefslóð með spurningakönnuninni, en það hefði kostað meiri 
fyrirhöfn og tekið lengri tíma. Að lokum má nefna að það hefði mátt bæta við 
svarmöguleikanum „að hátíðin eigi ekki heima í íbúðahverfi“ við spurninguna þar sem spurt 
var um hvort að fólk sé hlynnt eða andvígt því að færa hátíðina frá Laugardalnum og á 
Miklatún þar sem margir virðast vera á þeirri skoðun samkvæmt opnu spurningunum. 

Út frá þeim spurningum, sem vöknuðu við ritgerðarsmíðina, má sjá að þörf er til staðar til 
að gera fleiri rannsóknir sem tengjast tónlistarhátíðinni Secret Solstice. Í ljósi þess hve íbúar 
hafa miklar áhyggjur af áfengis- og fíkniefnaneyslu ungs fólks á tónlistarhátíðinni er þörf á 
að skoða betur hegðunarmynstur þeirra sem sækja hátíðina. Vera má að aukin vitneskja um 
neyslu ungmenna á hátíðinni gæti lægt öldur og þannig skipt máli fyrir samfélagslegan anda 
íbúa í Laugardalnun. Með vettvangsrannsókn, meðan á hátíðinni stendur, væri t.d. unnt að 
fylgjast með unglingadrykkju og hvernig staðið er að gæslu á hátíðinni. Önnur leið til að 
rannsaka áfengis- og fíkniefnaneyslu væri að senda út spurningakönnun til þeirra sem sótt 
hafa hátíðina og spyrja um neyslumynstur þeirra almennt og meðan á hátíðinni stendur. Þó 
má vera að erfitt sé að nálgast þátttakendur í þess háttar rannsókn.  
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7 Lokaorð 
Mjög skiptar skoðanir voru á tónlistarhátíðinni Secret Solstice meðal íbúa Laugardalsins. 
Fleiri voru jákvæðir í garð hátíðarinnar heldur en neikvæðir þó svo að neikvæðu raddirnar 
heyrist alltaf betur og fá meiri athygli. Viðhorf til hátíðarinnar varð neikvæðara með 
hækkandi aldri sem kemur ekki á óvart þar sem að hátíðin og tónlistin, sem hún býður upp 
á, höfðar meira til yngra fólks. Það sem kom mest á óvart, þegar niðurstöður voru greindar, 
var að það hafði ekki áhrif á viðhorf fólks til hátíðarinnar að hafa börn á heimilinu undir 18 
ára aldri. Þar sem mikil umræða hafði verið í fjölmiðlum um foreldra, sem höfðu áhyggjur 
af börnum sínum, þegar hátíðin stendur yfir vegna áfengis- og fíkniefnaneyslu hefði gefið 
augaleið að fólk, sem er með börn undir 18 ára aldri á heimilinu, væri neikvæðari í garð 
hátíðarinnar.  

Ónæði vegna tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice er ekki mikið miðað við þá 
fjölmiðlaumfjöllun sem hefur átt sér stað í kringum hátíðina. Algengast var að fólk yrði 
hvorki fyrir truflun á daglegu lífi, né fyrir ónæði vegna hávaða frá hátíðinni eða áfengis- og 
fíkniefnaneyslu þeirra sem sækja hátíðina. Fólk varð fyrir meiri truflun og ónæði með 
hækkandi aldri rétt eins og með það að fólk varð neikvæðara í garð hátíðarinnar með 
hækkandi aldri. Þarna má sjá möguleg tengsl, fólk verður fyrir meiri truflun og ónæði með 
hækkandi aldri og í kjölfarið verður fólk neikvæðari í garð hátíðarinnar.  

Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að ef skipuleggjendur hátíðarinnar væru til í 
að vinna meira með íbúum Laugardalsins væri hægt að bæta viðhorf íbúa Laugardalsins til 
hátíðarinnar að einhverju leyti. Ef hátíðin væri til dæmis stytt, hvað dagafjölda varðar, og 
dagskráin á kvöldin hætti fyrr myndu eflaust margir verða jákvæðari í garð hátíðarinnar ef 
marka má þau svör sem komu úr opnu spurningunum í rannsókninni. Einnig myndi betri 
umgengni hafa mikið að segja þar sem að margir voru óánægðir með umgengni í kringum 
tónleikasvæðið og á svæðinu sjálfu.  
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Viðauki A 
Kynningarbréf: 

Kæri viðtakandi,  

Ég heiti Steinunn Sara Hallsdóttir og er nemi í ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Þessi 
könnun er hluti af BS-lokaverkefninu mínu og er markmið hennar að skoða viðhorf íbúa 
Laugardalsins til tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice.  

Taka skal fram að nafnleyndar er gætt og ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 
Þáttakendum er ekki skylt að svara könnuninni í heild sinni né einstökum spurningum og 
frjálst er að hætta þátttöku hvenær sem er.  

Ef einhverjar spurningar vakna í sambandi við rannsóknina er hægt að hafa samband við mig 
með tölvupósti á netfangið ssh23@hi.is  

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Steinunn Sara Hallsdóttir 

Spurningar: 

Lokaðar spurningar 

1. Hvernig skilgreinir þú kyn þitt? 
- Karl 
- Kona 
- Annað 
- Vil ekki svara 

 

2. Hver er aldur þinn? 
- 20 ára og yngri 
- 21–30 ára 
- 31–40 ára 
- 41–50 ára 
- 51–60 ára 
- 61–70 ára 
- Eldri en 70 ára 

 

3. Hver er hjúskaparstaða þín? 
- Einhleyp/ur 
- Í sambandi en við búum ekki saman 
- Í sambúð 
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- Í hjónabandi 
- Ekkja/ekkill 
- Vil ekki svara 

 

4. Eru börn á heimilinu undir 18 ára aldri? 
- Já 
- Nei 
- Vil ekki svara 

 

5. Hefur þú sótt tónlistarhátíðina Secret Solstice? 
- Já  
- Nei  
- Vil ekki svara 

 

6. Hefur einhver á heimilinu sótt tónlistarhátíðina Secret Solstice? 
- Já  
- Nei 
- Vil ekki svara 

 

7. Telur þú að tónlistarhátíðin Secret Solstice skapi jákvæða eða neikvæða ímynd af 
samfélaginu í Laugardalnum? 
- Mjög jákvæða 
- Frekar jákvæða 
- Hvorki jákvæða né neikvæða 
- Frekar neikvæða 
- Mjög neikvæða 
- Vil ekki svara 

 

8. Þegar á heildina er litið, ert þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með tónlistarhátíðina 
Secret Solstice? 
- Mjög ánægð(ur) 
- Frekar ánægð(ur) 
- Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 
- Frekar óánægð(ur) 
- Mjög óánægð(ur) 
- Vil ekki svara 

 

9. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að tónlistarhátiðin Secret Solstice verði færð frá 
Laugardalnum og á Miklatún? 
- Mjög hlynnt(ur) 
- Frekar hlynnt(ur) 
- Hvorki hlynnt(ur) né andvíg(ur) 
- Frekar andvíg(ur) 
- Mjög andvíg(ur) 



39 

- Vil ekki svara 
 

10. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á að sækja tónlistarhátíðina Secret 
Solstice? 
- Mjög mikinn 
- Frekar mikinn 
- Hvorki mikinn né lítinn 
- Frekar lítinn 
- Mjög lítinn 
- Vil ekki svara 

 

11. Telur þú að tónlistarhátíðin Secret Solstice hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á 
samfélagslegan anda íbúa Laugardalsins? 
- Mjög jákvæð 
- Frekar jákvæð 
- Hvorki jákvæð né neikvæð 
- Frekar neikvæð 
- Mjög neikvæð 
- Vil ekki svara 

 

12. Hefur tónlistarhátíðin Secret Solstice valdið mikilli, nokkurri, lítinni eða engri 
truflun á þínu daglega lífi? 
- Mikilli 
- Nokkurri 
- Lítilli 
- Engri 
- Vil ekki svara 

 

13. Hefur þú oft, stundum, sjaldan eða aldrei orðið fyrir ónæði vegna hávaða frá 
tónlistarhátíðinni Secret Solstcie? 
- Oft 
- Stundum 
- Sjaldan 
- Aldrei 
- Vil ekki svara 

  

14. Hefur þú oft, stundum, sjaldan eða aldrei orðið fyrir ónæði vegna áfengis- eða 
fíkniefnaneyslu þeirra sem sækja tónlistarhátíðina Secret Solstice? 
- Oft  
- Stundum 
- Sjaldan  
- Aldrei 
- Vil ekki svara 
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Opnar spurningar 

15. Hverjir eru helstu kostir tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice? 
- 

16. Hverjir eru helstu gallar tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice? 
- 

17. Annað sem þú vilt koma á framfæri? 
- 

 

 


