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Útdráttur 

Eftir seinni heimstyrjöldina þurfti Evrópa eitthvert sameiningartákn til að styrkja bönd 

fyrrum óvina. Komið var á laggirnar Sambandi evrópska Sjónvarpsstöðva sem sjónvarpaði 

fjölbreyttri dagskrá sem átti að höfða til allra landa innan SES. Evrópska söngvakeppnin 

var ein af þeim dagskrárliðum sem naut mestu hylli en sú keppni hefur verið í sjónvarpi 

Evrópubúa síðan 1956. Keppnin hefur stækkað og breyst mikið síðan hún var fyrst sett á 

svið og er keppnin orðin að rótgróinni hefð og partur af lífi margra Íslendinga. Íslenska 

þjóðin tók fyrst þátt árið 1986 og var þá ekki aftur snúið. Á þeim tíma sem Ísland hefur 

keppt hefur sigurinn aldrei fallið í hendur þess en vonin er alltaf til staðar. Keppninni fylgir 

mikill undirbúningur og eiga áhorfendur einnig þátt í því að upphefja keppnina með umtali 

og fréttum í fjölmiðlum.  

Í rannsókninni voru tekin viðtöl við sjö viðmælendur með mismunandi sýn á 

keppnina. Spurt var almennt um viðhorf þeirra til keppninnar en einnig var leitað svara 

við spurningunni: „Er Eurovision hátíð?“ Viðmælendur eiga það allir sameiginlegt að hafa 

horft á keppnina, þótt sumir horfi bara á í smá stund. Kom í ljós að allir voru sammála um 

að keppnin og allt sem umlýkur henni sé hátíð, en ekki allir vildu halda upp á þessa hátíð 

sjálfir. Þau hugtök sem ég nota til að greina frásagnir og hátíðina sjálfa eru: hátíð, gróteska 

og karnival frá Mikhail Bakhtin, jaðartími og hópkennd frá Victor Turner, leikir úr smiðju 

Johan Huizinga, hópar eins og Alan Dundes lýsir þeim, hefðir undir lýsingum Martha C. 

Sims og Martine Stephens og að lokum sviðslist úr bók Richard Schechner og hvað 

staðalímyndir eru.  
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Formáli  

Á hverju einasta ári safnast Íslendingar um allan heim saman fyrir framan sjónvarpið til 

að horfa á Eurovision-söngvakeppnina. Fyrir marga er það heilagur tími sem krefst 

undirbúnings. Fólk mælir sér mót, heldur partý, skreytir ef til vill með fánum, er búið að 

kaupa mat og jafnvel búninga. Ég er ein af þessum Íslendingum sem heldur upp á þessa 

keppni og vakti það áhuga minn þegar Gísli Marteinn var staddur á vettvangi keppninnar 

með einum af forsvarsmönnum íslenska aðdáendahópsins FÁSES (Félag áhugafólks um 

Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva) þegar hún sagði „gleðilega hátíð“ við 

landsmenn. Í kjölfarið vildi ég kanna hvað fólki fyndist í raun veru um keppnina og hvort 

þetta væri virkilega hátíð. 

Þessi 12 eininga ritgerð er lokaverkefni mitt til BA-gráðu í þjóðfræði við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi minn var Elsa Ósk Alfreðsdóttir og vil ég þakka henni fyrir að hafa 

verið ekkert nema bros og kærleikur í hvert skipti sem við töluðum saman, sem hvatti mig 

áfram. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að tala við mig. 

Sérstakar þakkir fara til kærasta míns sem þurfti að hlusta á vælið í mér í tíma og ótíma 

og einnig fyrir að lesa yfir hjá mér. Í lokin vil ég þakka foreldrum mínum fyrir ómetanleg 

hvatningarsímtöl og fyrir að gefa mér fullt af Kristal í dós.   
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1 Inngangur 
Íslendingar hafa fylgst með Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva síðan árið 1982 og 

hefur keppnin átt sérstakan stað í hjörtum margra þeirra. En Íslendingar tóku ekki þátt 

fyrr en árið 1986 vegna áhyggna af því að of dýrt yrði að halda keppnina hér á landi 

(Timarit.is, 1985). Það var greinilega mikill áhugi og spenningur fyrir þátttökunni því það 

ár bárust um 300 lög til Ríkissjónvarpsins í þeirri von um að verða framlag Íslands í 

keppninni. Voru þau öll undir nafnleynd en einungis 10 lög voru valin til að koma fram í 

Söngvakeppni sjónvarpsins (Timarit.is, 1986). Á hverju ári veljum við Íslendingar það lag 

sem við viljum senda áfram í keppnina og aldrei höfum við unnið. Það breytir þó engu um 

vinsældir keppninnar. 

Þegar keppnin er í gangi kemur fólk saman til að halda með sínu landi (það þarf ekki 

einu sinni að vera föðurland þess) og er varla maður á ferð á götum borgarinnar. Í um það 

bil þrjá klukkutíma er fólk hvaðanæva að úr heiminum samankomið fyrir fram sjónvarpið 

til að fylgjast með og er kvöldið vel undirbúið af áhorfendum: hvað á að borða, hvar á að 

vera, hverju á að klæðast? Keppnin gengur undir öðrum nöfnum eins og Evróvision, 

Júróvisjón og Evrópusöngvakeppnin en hér eftir mun ég tala um keppnina eingöngu sem 

Eurovision. Frá því að keppnin hóf göngu sína árið 1956 hefur hún orðið mun stærri og 

betri en nokkurn hefði grunað og fór fjöldi keppenda frá því að vera sjö lönd í 43 lönd á 

64 árum, sem er magnaður árangur. Keppnin hefur einnig verið viðurkennd af Guinness 

World Records sem lengsta starfrækta alþjóðlega söngvakeppnin sem hefur verið 

sjónvörpuð árlega (Lynch, 2015). 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf almennings til Eurovision. Finnst 

fólki Eurovision vera hátíð? Það er margt sem samsvarar til dæmis jólunum, sem við 

getum öll verið sammála um að sé hátíð, þegar kemur að Eurovision. Fólk klæðir sig upp, 

kemur saman og borðar eitthvað annað en vanalega. En hvað eru hátíðir? Eru allir 

sammála eða er þetta afmarkað við hörðustu Eurovision aðdáendur? Einnig er almenn 

umfjöllun um keppnina, hvað er það sem fólki líkar og mislíkar við hana, hvernig tengist 

keppnin lífi einstaklinganna og af hverju er hún enn til staðar í lífi fólks eftir öll þessi ár? 

Ritgerðinni er skipt í fernt. Fyrst verður lauslega farið yfir sögu Eurovision, þá hvernig 

keppnin varð til og ástæður sem lágu þar að baki en einnig verður farið yfir þróun hennar 

á síðustu áratugum. Í næsta kafla er farið yfir helstu hugtök sem tengjast keppninni og 
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samband þeirra á milli. Kenningar fræðimanna eins og Arnold van Gennep og Victor 

Turner verða kynntar og útskýrðar. Þar á eftir er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, 

hvaða rannsóknaraðferðir eru notaðar, lýst er muninum á eigindlegri og megindlegri 

rannsóknaraðferð, viðtöl útskýrð og fjallað um viðmælendur. Að lokum er tekið saman 

hvað sé líkt og hvað sé ólíkt með skoðunum viðmælenda um Eurovision.  
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2 Saga og þróun keppninnar 
Það myndi reynast erfitt að rannsaka Eurovision án þess að vita smá um aðdraganda og 

sögu hennar. Eurovision á sér langa fortíð en fyrsta keppnin var haldin árið 1956 og hefur 

keppnin því verið haldin í 64 ár ef keppnin í ár er tekin með. Ísland hóf þó ekki þátttöku 

fyrr en árið 1986 og er því að fara að taka þátt í 32. skiptið þar sem við féllum tvisvar úr 

keppni vegna slæms gengis í fyrrum keppnum (Eurovision.tv(a), e.d.).  

2.1  Sameiningartákn 

Staða mála var slæm milli ríkja Evrópu eftir seinni heimstyrjöldina og þjóðirnar áttu erfitt 

með að treysta fyrrum óvinum sínum. Það var því brýn þörf fyrir sameiningartákn til að 

styrkja menningu og samheldni Evrópu. Árið 1950 komu 23 fulltrúar sjónvarpsstöðva frá 

Vestur- og Mið-Evrópu saman og stofnuðu Samband evrópskra sjónvarpsstöðva eða SES 

(e. European Broadcasting Union) (Bourdon, 2007: 264). Á fundi hjá SES í janúar 1955 hóf 

Frakkinn Marcel Bezençon ferlið sem leiddi til Evrópsku söngvakeppninnar eins og við 

þekkjum hana í dag. Keppnin átti að vera byggð á ítalskri fyrirmynd, San Remo 

tónlistarkeppninni, sem Bezençon var mikill aðdáandi af (Eurovision.tv(b), e.d.). Bezençon 

var forstjóri dagskrárnefndar SES og var keppnin einnig tilraunastarfsemi í beinni 

útsendingu. Í október sama ár var ákveðið að keppnin yrði haldin vorið eftir í Sviss (Esc 

history, e.d.). Síðan árið 2002 hafa Marcel Bezençon verðlaunin verið veitt til keppenda. 

Upphafsmenn þeirra verðlauna voru Svíarnir Christer Björkman og Richard Herrey en þeir 

hafa báðir keppt fyrir hönd Svíþjóðar. Vildu þeir heiðra stofnanda keppninnar og auka enn 

frekar við upplifunina  ásamt því að verðlauna árangur keppendanna. Veitt eru verðlaun 

fyrir uppáhaldsatriði fjölmiðlamanna, besta flutninginn samkvæmt þulum þeirra landa 

sem taka þátt og að lokum besta tónverkið valið af tónskáldum úr keppninni 

(Eurovision.tv(c), e.d.) 

Upprunalega bar keppnin nafnið Eurovision Song Contest Grand Prix en hefur síðan 

verið stytt í Eurovision Song Contest. En nafnið Eurovision vísaði til sjónvarpsstöðvarinnar 

sem SES hélt uppi sem var partur af sameiningu Evrópu. Á rásinni var sýnt frá 

heimsmeistaramótum í fótbolta, leikritum og alls kyns söguþáttum svo eitthvað sé nefnt. 

Dagskrá sjónvarpsstöðvarinnar átti að höfða til allrar Evrópu en hlaut misjafnar 

undirtektir, það er þangað til söngvakeppnin leit dagsins ljós. Seinna meir tengdi fólk 
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nafnið Eurovision frekar við söngvakeppnina út af vinsældum hennar en sjónvarpsstöðina 

(Bourdon, 2007: 265). 

Fyrsta söngvakeppnin var haldin í Sviss árið 1956 og voru sjö lönd sem kepptu um 

fyrsta sætið. Í þessari nýju keppni áttu löndin sem tóku þátt að senda fulltrúa til að flytja 

tvö lög fyrir dómnefnd. Var þetta fyrsta og eina keppnin þar sem flutt voru tvö atriði frá 

hverju landi. Þau lönd voru Belgía, Frakkland, Holland, Ítalía, Lúxemborg, Sviss og Vestur-

Þýskaland. Sviss stóð uppi sem sigurvegari keppninnar með söngkonunni Lys Assia og 

laginu „Refrain“ en engin gögn eru til um stigagjöf þess árs. Öll þátttökulöndin áttu að 

sendu inn dómara en Lúxemborg sá sér það ekki fært svo í staðinn var fenginn dómari frá 

Sviss og gæti það verið hugsanleg skýring á velgengni þjóðarinnar í þetta skiptið. Árið eftir 

var keppnin haldin með tíu þátttakendum í Þýskalandi þar sem Austurríki, Bretland og 

Danmörk bættust í hópinn en þau höfðu verið of sein að sækja um fyrsta árið. Síðan þá 

hefur vinningslandið tekið að sér að halda keppnina (O‘Connor, 2005: 8). 

2.2 Stækkar með hverju ári  

Með sundrungu Sovétríkjanna árið 1991 varð mikill áhugi hjá nýstofnuðu ríkjunum að 

taka þátt. Í kjölfarið varð mettþátttaka árið 1993 þar sem 25 lönd tóku þátt. Vegna mikils 

fjölda var sett upp undankeppni fyrir Austur-Evrópu og voru þrjú efstu löndin valin til að 

taka þátt í aðalkeppninni í fyrsta skipti. Keppnin hét Kvalifikacija za Millstreet (e. 

Qualification for Millstreet) og tóku sjö lönd þátt. Bosnía og Hersegóvína, Króatía og 

Slóvenía, sem voru öll fyrrum Júgóslavía, komust áfram (Fabrice, 1993).  

Árið eftir var tekin upp ný regla þar sem sex seinustu sætin fengu ekki að taka þátt í 

næstu keppni á eftir (O’Connor, 2005). Árið 1996 var reglunum breytt enn á ný en í þetta 

skiptið þurftu löndin sem þá voru 29 talsins að senda inn upptöku af laginu og dómarar 

völdu 22 lönd sem fengu að keppa í aðalkeppninni ásamt landinu sem hélt keppnina það 

árið (Eurovision.tv(d), e.d.). Þetta fyrirkomulag mæltist hins vegar ekki vel fyrir  og ásamt 

því að taka upp símaatkvæðagreiðslu var fyrirkomulaginu aftur breytt árið eftir þar sem 

löndin með að meðaltali versta gengið seinustu fimm ár fengu ekki að taka þátt. Þessi 

regla varð umdeild vegna þess að fyrra gengi gæti þá gert út af við þátttökurétt landsins 

þrátt fyrir gott gengi árið áður. Voru þessar reglur í gildi þar til ársins 2001 en þær urðu til 

þess að Ísland fékk ekki þátttökurétt árið 1998. Frá árunum 2001-2003 var aftur farið í 

sama gamla farið frá árinu 1994 og 1995 þar sem þau sex lönd með slakasta gengið fengu 
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ekki að keppa árið eftir. Þetta gerði það að verkum að Ísland fékk ekki að taka þátt árið 

2002 (O‘Connor, 2010)(Eurovision.tv(a), e.d.). 

Keppnin eins og við þekkjum hana í dag samanstendur af þremur kvöldum, fyrstu tvö 

eru undanúrslit og seinasta kvöldið er aðalkeppnin. Undanúrslitin voru fyrst kynnt til leiks 

árið 2004 en þá var bara eitt slíkt kvöld en ekki tvö. 36 lönd tóku þátt það ár, sem var 

metþátttaka því þau höfðu ekki farið yfir 25 í mörg ár. Reglurnar voru þær að 10 efstu 

löndin frá fyrri keppni ásamt Bretlandi, Frakklandi, Spáni og Þýskalandi komust sjálfkrafa 

áfram í úrslitakeppnina og restin keppti um 10 sæti. Í lokin voru það 24 lönd sem kepptu 

um fyrsta sætið. Fleiri lönd sóttu um að fá að taka þátt og voru þau orðin 42 árið 2007. 

Árið 2008 bættust seinni undanúrslitin við vegna fjöldans en þá voru það 43 lönd sem 

tóku þátt sem er mesti fjöldi landa til að taka þátt í keppninni hingað til. Öll þátttökulöndin 

þurfa að keppa um aðild í úrslitin nema landið sem heldur keppnina og fjögur löndin sem 

voru nefnd hér fyrir ofan (O‘Connor, 2010). 

Frá árinu 2000 hafa fjórir stærstu framlagsveitendur keppninnar, Bretland, Frakkland, 

Spánn og Þýskaland, komist sjálfkrafa áfram í úrslit og aldrei þurft að keppa í 

undanúrslitum (European Broadcasting Union(b), 1998). Árið 2011 bættist Ítalía í hóp 

þessara þjóða og í dag er talað um þessar þjóðir sem „the Big Five“ eða hin fimm stóru á 

íslensku (Eurovision.tv, 2011). Þessi lönd borga sig inn í úrslitakeppnina og eru sett upp á 

stall með þessu nafni. Það hefur þó sína galla því þar sem löndin keppa ekki í 

undanúrslitunum eru margir að heyra lögin í fyrsta sinn í aðalkeppninni, sem gerir það að 

verkum að þau gleymast frekar. Þýskaland er sem dæmi eina landið sem hefur unnið 

keppnina eftir að þetta úrkomulag var tekið upp en Þjóðverjar hrepptu fyrsta sætið árið 

2010. Eins hafa upprunalegu fjögur löndin öll hafnað í seinasta sæti en Ítalía er eina landið 

af þeim fimm stóru sem hefur aldrei verið þar. 

 Þátttaka í keppninni er opin öllum þeim sem eru innan SES eða eru í Evrópuráðinu. 

Löndum utan Evrópu er frjálst að taka þátt þar sem aðildarlönd í SES eru allt frá Íslandi í 

norðri til Egyptalands í suðri, Aserbaídsjan í austri til Írlands í vestri (European 

Broadcasting Union(a), e.d.). Það þarf því ekki að vera partur af Evrópu til að taka þátt 

samanber lönd eins og Armeníu og Ísrael í Asíu og Marokkó í Afríku. Núna nýlega bættist 

Ástralía við sem keppandi en í tilefni 60 ára afmælis Eurovision árið 2015 fengu Ástralar 

að taka þátt en þau eru með aukaaðild í Evrópuráðinu. Helsta ástæðan fyrir þátttöku 
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þeirra var hve vinsæl keppnin er þar í landi en Ástralir hafa horft á hana síðan 1983 og 

hefur aðdáendahópurinn stækkað með hverju ári (Eurovision.tv, 2015). 

2.3 Frá byrjun til enda 

Þótt svo að keppnin sjálf sé í maí byrjar undirbúningurinn mörgum mánuðum áður. Í 

rauninni hefst allt ferlið þegar tilkynnt er hvar næsta keppnin muni fara fram. Að þessu 

sinni (árið 2019) er hún haldin í Tel Aviv í Ísrael en tilkynningin var gefin út 13. september 

2018 (Eurovision.tv, 2018). Nokkrum dögum seinna, 20. september, var opnað fyrir 

umsóknir hjá Ríkissjónvarpinu fyrir lög í keppnina 2019. Undankeppnir fóru fram í febrúar 

og úrslitakeppnin í mars þar sem framlag hljómsveitarinnar Hatari, Hatrið mun sigra, var 

valið til að keppa fyrir Íslands hönd (Davíð Kjartan Gestsson, 2018). Ísland tekur þátt í fyrra 

undankvöldinu sem er 14. maí 2019. Eru löndin dregin af handahófi og skipt á milli tveggja 

undankeppnanna. Ísland hefur lent í fyrri keppninni seinustu fjögur skiptin en það eru sex 

ár síðan Ísland komst í úrslitakeppnina sjálfa með Pollapönk árið 2014 (Davíð Rouch 

Gunnarsson, 2019) 

Þegar komið er út er keppnin undirbúin frá byrjun til enda. Keppendur mæta tveimur 

vikum fyrir keppnina til að byrja æfingar en allir þátttakendur fá að æfa sig tvisvar á stóra 

sviðinu í einrúmi. Þessar tvær vikur kallast viðburðavikur (e. event weeks) þar sem margt 

er um að vera. Eftir æfingar eru blaðamannafundir í fréttahöllinni þar sem keppendur 

geta einnig hitt aðdáendur sína. Á sunnudeginum fyrir keppnirnar er móttaka sem 

gestgjafalandið heldur og opnunarhátíð en fyrir hana ganga keppendur rauða dregilinn. 

Fyrir hverja sýningu eru síðan þrjár generalprufur, sú fyrsta er opin blaðamönnum en 

seldir eru miðar inn á seinni tvær. Á meðan allt þetta er í gangi eru líka viðburðir í 

svokölluðu Eurovisionþorpinu og Euroklúbbnum. Þorpið er opið öllum og flytja keppendur 

atriði sín fyrir gesti og gangandi en klúbburinn, sem er í rauninni næturklúbbur sem spilar 

nánast eingöngu gömul Eurovision lög, er fyrir þátttakendur, blaðamenn og aðra með 

tilheyrandi passa (Eurovision.tv.(e), e.d.).  

Sagan hefur verið löng og gaman er að sjá þróunina í tísku, tónlist og tækni seinustu 

64 ár ásamt þátttöku nýrra landa. Keppnin er alltaf að breytast og er stöðugt verið að 

bæta hana. Margir koma að gerð dagskrárinnar og ennþá fleiri horfa á hana, en ásamt 

Eurovision eru SES með nokkrar aðrar keppnir sem spruttu upp í kjölfarið. Árið 1982 

byrjaði „Eurovision Young Musicians Competition“ fyrir tónlistarfólk á aldrinum 12-21 árs. 
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Þremur árum seinna eða árið 1985 hófst „Eurovision Young Dancers“ fyrir dansara á 

aldrinum 16-21 árs og árið 2003 var „Junior Eurovision Song Contest“ bætt við í anda 

Eurovision fyrir 9-14 ára. Að lokum er nýjasta viðbótin frá árinu 2017 „Eurovision Choir of 

the Year“ þar sem kórar með fólki á öllum aldri keppast (Events, e.d.). Eins og gefur til 

kynna er ógrynni af upplýsingum um keppnina og ekki hægt að fara yfir allt í þessarri 

ritgerð. Í næsta kafla verður farið yfir helstu hugtök sem snúa að keppninni sem verða 

einnig notuð við greiningu viðtalanna í fimmta kafla ritgerðarinnar.
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3 Hugtök og kenningar 
Í þessum kafla verða útskýrð helstu hugtök og kenningar sem notaðar verða til að gera 

efninu skil. Farið er yfir hvað felst í orðinu hátíð (e. festival) og hvernig karnival (e. 

carnival) og gróteska (e. grotesque) tengjast því. Hugtökin jaðartími (e. liminality)  og 

hópkennd (e. communitas) eftir Victor Turner verða útskýrð rétt eins og leikir (e. play) 

eftir Johan Huizinga og hópar (e. groups) eins og og Alan Dundes lýsir þeim. Hugtökunum 

hefðir (e. traditions) samkvæmt lýsingum Martha C. Sims og Martine Stephens, sviðslist 

(e. performance) úr bók Richard Schechner og staðalímyndir (e. stereotypes) verða einnig 

gerð skil. 

3.1 Hátíð  

Hugtakið hátíð er mjög stórt og á við um margt. Í Íslensku samheitaorðabókinni koma upp 

orð eins og fagnaður, gleði, hátíðahöld, helgidagur, samkoma, skemmtun og veisla 

(Svavar Sigmundsson, 2012). Oftast nær tengist það trú og trúarhátíðum eins og jólum 

eða páskum en samkvæmt orðabók Cambridge er hátíð (e. festival) skilgreind sem 

„sérstakur dagur eða tímabil, oftast minningarathöfn eða trúarlegur viðburður, með eigin 

samfélagslegum athöfnum eða sem sérstaklega skipulagður viðburður, eins og 

tónlistarviðburðir“ („Festival“(a), e.d.). Í Oxford orðabókinni kemur svipað fram en þar er 

hátíð (e. festival) skilgreind sem „sérstakur dagur eða tímabil, venjulega af trúarlegum 

ástæðum eða skipulögð röð tónleika, leikrita eða kvikmynda sem oftast er haldin árlega 

á sama stað“ („Festival“(b), e.d.). Þar að auki segir Árni Björnsson (1932-), 

þjóðháttafræðingur, í bók sinni Saga jólanna, ástæðu hátíða vera margskonar: 

Í árdaga tengdist slíkur mannfagnaður annarsvegar árstíðum og gangi himintungla og 
hinsvegar áföngum í atvinnulífi, uppskeru eða heimtun búfjár. Jafnan er um ýmsa 
afþreyingu að ræða, átveislu, samdrykkju, músík, dans og leiki, eða menn hafa í 
frammi dulrænar athafnir, spásagnir og trúarlega tilbeiðslu. Nú á dögum er framboð 
afþreyingar á hátíðardögum stundum svo mikið að einskis verður notið til hlítar og 
aðdráttaraflið virðist í litlu öðru fólgið en vitundinni um mannfjölda í kringum sig. 
Nýlegt íslenskt dæmi um slíkt er Menningarnótt í Reykjavík (Árni Björnsson, 2006: 8). 

Það má því segja að hátíðir séu allskonar og ekki sé skortur á þeim. Eurovision er einmitt 

viðburður sem gert er mikið úr og það er mannfagnaður og afþreying sem tengist  

keppninni.  Orðið sjálft, há-tíð, gefur til kynna að það er verið að taka eitthvað og upphefja 

það. Haldið er upp á atburðinn og reynt er að gera glaðan dag, viku eða jafnvel mánuð, úr 

honum. 
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Íslenska orðið hátíð getur líka þýtt „feast“ á ensku en það er annað orð yfir „veisla, 

veislumáltíð og kræsingar„ (Sörenson og Hannesson, 1999). Yfir hátíðir leyfir fólk sér 

ýmislegt sem það myndi venjulega ekki gera eins og að borða meira og drekka meira. Það 

tengist kenningu heimspekingins Mikhail Bakhtin (1895-1975) um grótesku (e. 

grotesque).  

Í bókinni Rabelais and his World tekur Bakhtin fyrir verk François Rabelais sem var 

franskur rithöfundur á endurreisnartímanum. Þar fjallar Bakhtin um karnival sem voru 

veisluhöld alþýðunnar. Tilgangurinn með karnival var að komast tímabundið undan 

reglum samfélagsins; hlutverkum var hvolft þannig að lægri stéttin reis upp og efri stéttin 

féll niður. Þar ríkti gróteska. Gróteska tengd mannslíkamanum er í stuttu máli það þegar 

fólk sleppir sér og dýrslegt eðli fólks eða „lágu“ hvatirnar taka yfir í mat, drykkju, kynlífi 

og losun úrgangs (Bakhtin, 1984: 10-11). Á meðan Eurovision er ríkir þessi karnivalhugsun, 

fólk heldur veislu heima hjá sér þar sem snakk og áfengi eiga oft yfirhöndina. Í keppninni 

sjálfri úti í heimi koma keppendur jafnt sem áhorfendur saman í Euroclub til að dansa og 

almenningur því ekki lægra staddir en þáttakendur.  

Eurovision getur einnig talist „fjölmiðlahátíð“ þar sem stórir hópar sameinast við 

sjónvarpið til að fylgjast með atburðum keppninnar (Þorbjörn Broddason, 2005). Nánast 

öll þjóðin fylgist með og „á slíkum stundum er þjóðin sem einn maður, allir sameinast um 

eitt takmark og geta á sama hátt tekið sameiginlega þátt í undirbúningi og úrvinnslu 

atburðarins“ (Kristín Einarsdóttir, 2010). Fólk fylgist þá með fjölmiðlum fyrir keppni og 

eftir keppni er úrvinnslan. En Eurovision er líka tónlistarhátíð, menningarhátíð og 

uppskeruhátíð eftir því hvernig er litið á hlutina. Tónlistarhátíð af því þetta er 

söngvakeppni og tónlistin því í fyrirrúmi, fólk kemur hvaðanæva að til þess eins að hlusta 

á framlag eigin lands og annarra . Menningarhátíð þar sem fjölbreytileikanum milli landa 

og þjóða er fagnað og allir koma saman til að hafa gaman. Að lokum er þetta 

uppskeruhátíð því fyrir marga hefur undirbúningurinn fram að keppni staðið yfir í marga 

mánuði og því um að gera að njóta afraksturs vinnu sinnar og halda upp á það. Þá er 

tíminn til að sletta úr klaufum en nánar verður fjallað um það í kaflanum um jaðartíma. 

3.2 Jaðartími 

Þjóðfræðingurinn Arnold van Gennep (1873-1957) setti fram kenningar um vígsluathafnir 

sem skiptast í þrjú skref sem eru aðskilnaður (e. rites of separation), umbreyting (e. rites 
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of transition) og loks innlimun (e. rites of incorporation). Snúast þessi skref um 

umbreytinguna sem aðhefst í athöfnum þar sem einstaklingurinn fer úr einum hóp yfir í 

annan. Má þá nefna þegar kona verður ólétt en þá er aðskilnaður við hóp þeirra sem eru 

ekki barnshafandi, umbreytingin á sér stað á meðgöngutímanum og loks er innlimum í 

hóp mæðra eftir fæðingu (van Gennep, 1960: 10-11). Út frá kenningum van Gennep 

þróaði lærisveinn hans og mannfræðingurinn Victor Turner (1920-1983) hugtakið 

liminality en það er jaðartími eða millibilsástand og á við umbreytingarstigið í 

vígsluathöfnunum. Í bók sinni The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, segir 

Turner að persónur í millibilsástandinu séu „..neither here nor there; they are betwixt and 

between the positions assigned and arrayed by law, custom, convention, and ceremony.“ 

Jaðartíma er því oft líkt við dauða, myrkur, óbyggð og sól- eða tunglmyrkva“ (Turner, 

1969: 95). Að vera mitt á milli einhvers er eins og að vera á þröskuldinum, en þaðan koma 

hugtökin liminal og liminality. Þau eiga rætur að rekja til latneska orðsins limen sem þýðir 

þröskuldur (Turner, 1969: 94). 

Turner segir einnig: „Liminality implies that the high could not be high unless the low 

existed, and he who is high must experience what it is like to be low“ (Turner, 1969: 97). 

Komum við aftur inn á hugtakið hátíð en þessi tvö hugtök haldast í hendur. Á hátíðum er 

jaðartími og gætu hátíðir ekki átt sér stað nema fyrir tilstilli hversdagsleikans, það er ef 

allir dagar væru hátíðardagar væru engir dagar hátíðardagar. Hversdagsleikinn er því 

nauðsynlegur til að hægt sé að lyfta sér upp og upplifa hátíðarhöld. Eins væri það talið 

eðlilegra að sjá mann klæddan glimmerbúning á Olís að versla sér snakk og Voga ídýfu á 

degi keppninnar en flesta aðra daga.  

Turner kom einnig fram með hugtak nátengt jaðartíma sem hann nefnir í grein sinni 

Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology. Þar fer 

hann yfir hugtakið gervi-jaðartími (e. liminoid). Í greininni ber hann saman jaðartíma og 

gervi-jaðartíma en þar segir hann að jaðartími sé mun formlegri en gervi-jaðartími. 

Jaðartími var ríkjandi í ættbálka- og landbúnaðarsamfélögum en gervi-jaðartími kom fyrst 

fram við iðn- og vélvæðinguna. Jaðartími tengist mun fremur athöfnum í kirkju og 

heilögum atburðum en gervi-jaðartími finnst í sköpuðum aðstæðum og tengist list, 

íþróttum og fleiri veraldlegum atburðum. Maður upplifir jaðartíma út af félagslegri 

nauðsyn þar sem það er meiri pressa/þrýstingur frá samfélaginu að fara í kirkju á meðan 
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maður velur sjálfur að upplifa gervi-jaðartíma í frítíma sínum og borgar vanalega fyrir. 

„One works at the liminal, one plays with the liminoid“ (Turner, 1974: 84-86). Ástandið í 

kringum Eurovision mætti því kalla gervi-jaðartíma þar sem stofnanir og samfélagið hafa 

sett af stað og viðhaldið þessari hátíð. Fólk velur að horfa á keppnina og þeir sem fara út 

til að horfa á keppnina hafa beðið í röð og keypt miða. Það er enginn neyddur til að horfa 

á en oft fylgir fólk straumnum og horfir á þar sem aðrir í hópnum vilja horfa á. Farið verður 

betur yfir hugtakið „hópar“ í næsta kafla. 

3.3 Hópur og hópkennd 

Þjóðfræðingurinn Alan Dundes (1934-2005) skilgreinir hóp sem tvo eða fleiri einstaklinga 

með að minnsta kosti eitt sameiginlegt áhugamál. Að vera í hóp felur í sér að þekkja tal, 

hegðun og reglur hópsins (Sims og Stephens, 2005: 31). Fyrsti hópurinn sem myndast á 

lífsleiðinni er fjölskyldan og er það líklega fyrsti hópurinn sem margir horfa á Eurovision 

með. Aðrir hópar sem myndast í kringum keppnina eru vinahópar sem halda partý, 

Zumba- og spinninghópar sem hreyfa sig í takt við Eurovisionlög þegar keppnin er að 

ganga í garð og vinnustaðahópar sem setja á stofn veðleik um hver vinnur keppnina. Svo 

er auðvitað hópurinn sem fer út til að keppa, þau eru öll í ólíkum stöðum með sama 

markmið, að gera allt sem til þarf til að Íslandi gangi vel.  

Stærsti hópurinn sem viðkemur Eurovision eru aðdáendurnir. Hér á Íslandi er 

aðdáendaklúbbur sem ber nafnið FÁSES sem stendur fyrir Félag áhugafólks um 

Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. FÁSES tilheyrir stærsta aðdáendahóp 

Eurovision í heimi sem heitir Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision eða 

OGAE. Á heimasíðu FÁSES stendur:  

FÁSES hefur það að markmiði að vera sameiginlegur vettvangur þeirra sem hafa 
áhuga á Eurovision-söngvakeppninni og öllu því sem henni við kemur. Hvort sem fólk 
vill hittast til þess að ræða komandi keppni, horfa saman á söngvakeppnina eða 
jafnvel fara erlendis til þess að fylgjast með keppninni þá er markmið FÁSES að koma 
því í kring. Félagið stendur fyrir fjölmörgum viðburðum ár hvert eins og t.d. 
Eurovision karaoke, Júró-barsvörum, fyrir- og eftirpartýum í tengslum við 
Söngvakeppnina og ýmiss konar hittingum þar sem horft er á undankeppnir 
Eurovision annarra landa o.s.frv. FÁSES gefur út fréttabréf fyrir aðalkeppni Eurovision 
ár hvert og hefur milligöngu um aðgöngumiða á keppnina sjálfa hér heima og erlendis 
(FÁSES, e.d.). 

Þarna er kominn hópur einstaklinga sem þekkja ekki hvert annað en eiga það öll 

sameiginlegt að hafa áhuga á Eurovision. Þeir geta því hist og verið viss um að þeir hafi 
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eitthvað til að tala um. Einstaklingarnir geta verið ókunnugir hverjum öðrum en þekkja 

líklega venjur hópsins en venjur og hefðir innan hóps eru hluti af því sem skapar 

sjálfsmynd fólks og hópa (e. identity) (Dundes, 1980: 6-7). Sjálfsmynd felur í sér að vilja 

vera auðþekkjanlegur frá öðrum. Sjálfsmynd landa geta breyst með landamærum og 

sundruðum löndum, ný lönd myndast og þar með nýjar þjóðir. Breytist þá sjálfsmyndin 

samtímis þar sem það er gjarnan vilji til að vera einstök og öðruvísi en aðrir. Það er í valdi 

þjóðarinnar að velja hvað skal geyma og hvað skal gleyma þegar kemur að sjálfsmyndinni. 

Þjóðin finnur sér sameiginlegt gildi þannig að úr verður þjóðarréttur, þjóðfáni og svo 

framvegis (Leerssen, 2011: 124-128). Þannig verður þjóðarímynd til en segja má að þjóð 

sé ekkert annað en hópur af fólki sem hefur sameiginleg gildi og reglur. 

Hópkennd eða jöfnuður (l. communitas) er annað hugtak sem Victor Turner setti fram 

og lýsir þegar hópur verður sem einn. Turner setti fram tvö hugtök í tengslum við 

hópkennd, ósjálfráð (e. spontaneous) og stöðluð (e. normative). Fyrsta hugtakið á við um 

eitthvað sem gerist af sjálfu sér og er það töfrum líkjast þegar hópurinn í heild upplifir 

sömu tilfinninguna. Annað hugtakið á við um skipulagt ástand þar sem reynt er að ná 

sameiginlegri upplifun eins og í  ósjálfráðri hópkennd en það gerist ekki sjálfkrafa (Turner, 

1974: 79-80). Richard Schechner (1934-) skýrir muninn á þessum hugtökum í bók sinni 

Performance Studies: an Introduction þar sem hann segir ósjálfráða hópkennd vera 

sjálfsprottið ástand þar sem fólk er komið saman í sama tilgangi, það upplifir flæði og allir 

eiga sömu upplifun. Stöðluð hópkennd er hinsvegar næstum andstæðan við fyrra 

hugtakið. Þá er hópurinn kominn saman en það er ekki sama upplifunin fyrir hvern og 

einn heldur upplifir fólk atburðinn á mismunandi hátt (Schnecher, 2013: 70).  

Önnur leið til að styrkja hópa og mynda hópkennd eru leikir en sagnfræðingurinn 

Johan Huizinga (1872-1945) skrifaði bókina Homo Ludens sem fjallar um leiki í 

menningarsögulegu ljósi. Hann segir það vera eðlislægt að bregða á leik rétt eins og dýrin 

í náttúrunni leika sér, án þess að einhver kenndi þeim það (Huizinga, 1949: 1). Fer hann 

nánar í hvað það er sem gerir leik : 

Summing up the formal characteristics of play we might call it a free activity standing 
quite consciously outside "ordinary" life as being "not serious", but at the same time 
absorbing the player intensely and utterly. It is an activity connected with no material 
interest, and no profit can be gained by it. It proceeds within its own proper 
boundaries of time and space according to fixed rules and in an orderly manner. It 
promotes the formation of social groupings which tend to surround themselves with 
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secrecy and to stress their difference from the common world by disguise or other 
means (Huizinga, 1949: 13).  

Ekki er skylda að taka þátt í leikjum tengdum keppninni, en ef tekið er þátt er leikurinn 

bundinn við stað og stund. Eins og drykkjuleikir og stigakeppni. Í þessu tilfelli þegar 

Eurovision er í gangi eða á næsta leiti. Þeir sem taka þátt styrkja vinabönd sín á milli auk 

þess að hafa gaman af spennandi leik þar sem ekkert er í húfi. Skilgreining Huizinga nær 

þó ekki yfir veðleiki þar sem peningar eru í húfi. Hann segir hlutverk leikja vera annað 

hvort keppni eða tákngerving. Veðleikir falla undir keppnir á meðan drykkjuleikir tilheyra 

tákngervingu (Huizinga, 1949:13). 

Það er því ekki ólíklegt að það myndist einhverskonar hópkennd í kringum Eurovision 

með leikjum og sameiginlegum markmiðum. Bæði á sjálfri keppninni og heima í stofu þar 

sem fólk kemur saman, syngur saman og horfir á land sitt keppa. Að sama leyti getur 

myndast hópkennd hjá fólki sem horfir ekki á keppnina ef hefðin hjá því er að hittast 

eingöngu til að sniðganga Eurovision.  

3.4 Hefð 

Í bókinni Living Folklore: An Introduction to the Study of People and Their Traditions eftir 

þjóðfræðingana Martha C. Sims og Martine Stephens kemur fram að venjulega sé hugsað 

um hefðir sem eitthvað margra kynslóða gamalt sem gengur frá öldungi til ungmennis og 

svo framvegis. Þær vilja þó meina að fyrir þjóðfræðinga séu hefðir: 

..a cultural understanding of a process or text that is shared within the community, 
perhaps from generation to generation, but is more likely shared among those who 
are current members of a folk group. Traditions may perhaps even be invented 
within a group as a way to convey and express beliefs to other members of the group 
or other groups (Sims og Stephens, 2005: 69). 

Þó svo að hefðir gangi, eins og nefnt er hér fyrir ofan,milli kynslóða, berast þær einnig á 

milli meðlima í sama hóp og eru ekki einungis eldgamlar. Hefðir innan hóps geta aukið 

sjálfsmyndina og virkjað hópkennd í leiðinni. Stundum höfða hefðir einhvers hóps til 

manns, sem getur verið ástæðan fyrir því að fólk gengur í hópinn (Sims og Stephens, 2005: 

71). Þar sem Eurovision hefur verið í gangi í 64 ár er skiljanlegt að ýmsar hefðir skuli hafa 

myndast í kringum keppnina og er keppnin sjálf orðin að hefð. Samkvæmt Íslensku 

orðabókinni merkir hefð „rótgróinn sið“ (Mörður Árnason, 2007: 372). Rótgróinn þannig 

að hún hefur verið endurtekin það oft að hún er orðin hluti af lífinu og tekin sem gefnum 
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hlut. Það yrði því að öllum líkindum áfall fyrir marga ef Eurovision yrði allt í einu hætt því 

keppnin er stór og mikil sviðslist í kringum hana. Nánar verður fjallað um hana í næsta 

kafla. 

3.5 Sviðslist 

Sviðslistarfræði (e. performance studies) snúast um það að rannsaka sviðslist eða flutning. 

Sviðslistarferlið samanstendur af for-flutningi, flutningi og eftirfylgni. Þessi þrjú stig hafa 

svo enn frekari hlutverk. For-flutningur skiptist í þjálfun, vinnubúðir og æfingar. Flutningur 

skiptist í upphitun, opinber sýning, viðburði sem styðja við opinberu sýninguna og slökun 

eftir á. Að lokum er eftirfylgninni skipt í gagnrýni, skjalasöfn og minningar (Schechner, 

2013: 225). Áður en keppendur leggja af stað til þess lands sem heldur keppnina hverju 

sinni er mikið lagt í þjálfun. Þegar komið er á áfangastað eru vinnubúðir og hvert land þarf 

að koma fram í svokölluðu „póstkorti“ sem er kynning á keppendum og þátttökulandi. 

Einnig eru bæði lokaðar og opnar æfingar þar sem áhorfendur fá tækifæri til að fylgjast 

með. Rétt fyrir aðalkvöldin er generalprufa sem er upphitun fyrir opinberu sýninguna og 

viðburðir eins og „Eurovision in Concert“ hafa verið haldnir ár hvert í Amsterdam síðan 

2008 þar sem flestir keppenda koma fram fyrir sýningu (Eurovision in Concert, e.d.). Eins 

verður „Pre Party“ haldið í Madríd núna í þriðja sinn sem er sama hugmynd og 

viðburðurinn í Amsterdam (Pre Party, e.d.). Eftir að komið er heim fá keppendur og 

teymið þeirra loks smá slökun en eftir standa minningar, gagnrýni á keppnina og efnið; 

allar fréttir, útgefið efni auk þess sem lögin fara á skjalasöfn. 

Í bókinni Performance Studies segir Schechner að sviðslist (e. performance) sé margt 

og geri margt, til dæmis mótar hún kennimörk sögupersóna, hefur eiginleikann til að 

beygja tímann, endurskapa og fegra líkamann og að lokum segir hún okkur sögur. Sviðslist 

listar, helgisiðar eða mannsævinnar er endurtekin hegðun, framkvæmd hegðun sem fólk 

æfir sig í og þjálfar. Mannkynið spilar mörg hlutverk í gegnum lífið og er hægt að líta á lífið 

sem einn stóran flutning (Schechner, 2013: 28-29). Mannfræðingurinn Erving Goffman 

sérhæfði sig í að rannsaka sviðslist. Hann fjallaði um hvernig líf mannsins væri samansett 

af litlum leikþáttum þar sem flutningur ætti sér stað alla daga. Skilgreining hans á sviðslist 

er svohljóðandi: 

A “performance” may be defined as all the activity of a given participant on a given 
occasion which serves to influence in any way any of the other participants. Taking a 
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particular participant and his performance as a basic point of reference, we may refer 
to those who contribute to the other performances as the audience, observers, or 
co-participants (Goffman, 1959: 15-16).  

Til að hægt sé að flytja sviðslist þurfa áhorfendur að taka þátt og vera varir við að 

flutningur eigi sér stað. Áhorfendur, áheyrendur og aðrir þátttakendur eiga þátt í 

sviðslistinni. Eurovision er sviðslist í sinni sterkustu mynd þar sem áhorfendur spila stóran 

þátt sem partur af heildarmyndinni. Þegar myndavélin sýnir yfir salinn eru áhorfendur 

komnir í hlutverk aðdáandans ýmist í búningum eða með fána til að sýna stuðning. 

Skreytingar eiga sér stóran stað í undirbúningi hátíða og koma þar m.a. fánar við sögu því 

þeir eru ekki einungis merki um stuðning heldur einnig fínasta skreyting. Að klæðast 

búning er stór partur af sviðslist þar sem búningar gera það auðveldara að setja sig í önnur 

hlutverk. Það hefur verið vinsælt að halda þemapartý þar sem fólk klæðir sig upp og vísar 

á einhvern hátt í landið sem það heldur með eða sem eldri Eurovisionstjörnur o.s.frv. 

Búningar eru líka góðir til að hópar geti aðgreint sig frá öðrum hópum. 

Í ár er hljómsveitin Hatari, framlag Íslendinga, klædd í búningum þar sem latex og 

gaddaólar ráða ríkjum. Á úrslitakvöldi Söngvakeppnarinnar þann 2. mars 2019 mátti sjá 

fólk í salnum klætt svipuðum búningum til stuðnings Hatara og voru nokkrir krakkar 

klæddir þannig nokkrum dögum seinna þann 6. mars 2019 á Öskudeginum. Sjá mynd 

1.

 

Mynd 1: ([Ótitluð ljósmynd af Hatara og barni í öskudagsbúning], e.d., mynd 1)  

Keppendur eru í búningum til að setja sig í hlutverk flytjanda og gengur fólk mislangt en 

allt er þetta gert til að einkenna sig frá öðrum og markaðssetja sig sem öðruvísi. Margir 
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muna líklega eftir Silvíu Nótt sem var leikin af Ágústu Evu Erlendsdóttur og keppti fyrir 

Íslands hönd árið 2006. Því hlutverki tók Ágústa Eva mjög alvarlega en hún hélt sér í 

karakter allan tímann meðan hún var úti en Silvía Nótt var díva og voru margir sem fannst 

karakterinn fara yfir öll velsæmdarmörk. Fannst mörgum hún vera til skammar sem ímynd 

íslensku þjóðarinnar.  

3.6 Staðalímynd 

Ímynd, samkvæmt Íslensku orðabókinni, er eftirmynd, útlit, tákn eða huglæg mynd 

félagslegs fyrirbæris. Í sömu orðabók stendur að staðalímynd sé hugmynd sem algengt er 

að gera sér innan tiltekins hóps um annan hóp, ríki o.s.frv. (oft grundvöllur fordóma) 

(Mörður Árnason, 2007). Staðalímyndir geta bæði verið jákvæðar og neikvæðar. Í grein 

sinni Stereotypes And Stereotyping: A Moral Analysis segir Lawrence Blum (1943-), 

heimspekingur, að hægt sé að hafa ákveðna hugmynd um hóp sem einstaklingur, þó svo 

að aðrir séu ekki sömu skoðunar um þennan tiltekna hóp (Blum, 2004: 253). 

Staðalímyndir eru alhæfingar um hóp eða hópa og er sú alhæfing fölsk eða villandi ímynd 

samkvæmt Blum. Sagt er að það sé sannleikskorn í staðalímyndum, að margir innan 

hópsins séu í raun eins og staðalímyndin segir til um, og er það ástæða þess að hópurinn 

fékk þessa staðalímynd. Einstaklingur er þá dæmdur út frá hópnum sem hann tilheyrir og 

fær ekki tækifæri til að sanna að svo sé ekki. Ef einhver innan hópsins fellur ekki undir 

ímyndina þá er fullyrðingin sem staðalímyndin felur í sér röng og því eru staðalímyndir 

blekkjandi (Blum, 2004: 256-258). Eurovision keppnin hefur oft verið köllað 

„Ólympíuleikar samkynhneigðra“ vegna þeirrar staðalímyndar að aðdáendurnir séu allir 

samkynhneigðir (Baker, 2017). Sú staðalímynd sýnir falska ímynd af hópnum. Þó svo að 

meirihluti áhorfenda í salnum séu ef til vill samkynhneigðir þá er engin leið að vita það 

með vissu og því er um að ræða alhæfingu. Þótt vissulega sé mikill glamúr og glimmer í 

kringum keppnina, sem er einnig talin staðalímynd samkynhneigra, eru áhorfendur jafn 

fjölbreyttir og þeir eru margir og því engin ástæða til að alhæfa um svona hluti (RSA_3, 

2018.)  

Það eru því þó nokkur hugtök sem vert er að hafa í huga þegar viðtölin eru greind í 5. 

kafla en það er engin furða því Eurovision er stór og mikil hátíð og margt um að vera í 

kringum hana. Mig langaði að komast að því hvert viðhorf til hátíðarinnar er meðal ungs 
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fólks hér á landi og setja það í samhengi við fræðilega greiningu á Eurovision. Áður en ég 

lýsi efnistökum viðtalanna  kynni ég fyrst aðferðafræðina sem notuð var til að afla þeirra.  
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4 Aðferðafræði
Í þessum kafla geri ég grein fyrir þeim aðferðum sem ég notaði við gagnaöflun og kynni 

viðmælendur til leiks. Fyrir þessa ritgerð ákvað ég að notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Ég tók viðtöl við sjö manneskjur/einstaklinga en þau viðtöl greindi ég 

niður í nokkur þemu. Ástæðan fyrir því að ég valdi að taka viðtöl er að þau veita góða 

innsýn í hugarfar einstaklinga og hópa og eru persónulegri en megindlegar aðferðir og 

afmarkaðir spurningalistar.  

4.1 Rannsóknaraðferðir 

Ég notaðist við bókina Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social 

Sciences þar sem sagnfræðingurinn Valerie Raleigh Yow (1934-) fer yfir aðferðafræðina. 

Tvær aðferðir eru mest notaðar í félagsvísindum, þær kallast eigindlegar og megindlegar 

rannsóknir. Yow segir að þó að þessar tvær aðferðir séu mismunandi þá leitist þær báðar 

við að svara spurningum um mannlega þáttinn í samfélaginu. Munurinn sé þó að eigindleg 

aðferðafræði geri viðmælendanum kleift að fá meira frelsi í svörum sínum. Það gagnist 

einnig rannsakanda þar sem hægt er að skjóta frekar inn í og leiða viðtalið á réttan veg. 

Svörin verði oft persónulegri þegar viðmælendum er frjálst að tala (Yow, 2015: 5).  

Megindleg aðferðafræði er hinsvegar ekki persónuleg þar sem oftast eru notaðir 

spurningalistar fyrir stóran hóp af fólki. Þeir krefjast ekki ítarlegra svara og spurningum er 

oft hægt að svara með já eða nei (Yow, 2015: 5). Félags- og sálfræðingurinn Uwe Flick 

(1956-) segir í bók sinni An Introduction to Qualitative Research að í rökum sínum um 

hvers vegna betra sé að nota eigindlega aðferð sé byrjað á að segja hversu megindlegar 

aðferðir séu takmarkaðar. Það á vel við í sálfræði og náttúruvísindum þar sem 

megindlegar aðferðir eru notaðar mest. Tilgangurinn er þá að fá stöðluð svör frá stóru 

þýði án þess að rannsakandi eigi hlut í því til að fá sem mest úr rannsóknum sínum (Flick, 

2009: 12-13). Það er ekki víst að hægt sé að fá lögmæt svör þar sem þátttakendur geta 

verið latir og ekki gefið því gaum hvað þau eru að svara eða gefið félagslega æskileg svör 

s.s. svarað eins og þeir haldi að þeir eigi að svara. 

Eigindleg aðferð er þó ekki gallalaus en helsti gallinn er að með viðtölum fáum við 

bara að heyra eina hlið á málinu og þurfum að treysta á að viðmælandi segi rétt frá. Hafa 

þess konar viðtöl verið gagnrýnd fyrir það að vera einstaklingsbundin. Þess vegna getur 

verið betra að fá fleiri heldur en færri viðmælendur. Hvert viðtal veitir auka sýn á 



25 

viðfangsefnið og er þá frekar hægt að sjá hvort viðhorf viðmælenda séu 

einstaklingsbundin eða afmörkuð (Yow, 2015: 20). Annar ókostur er að ekki er hægt að 

alhæfa um hóp út frá nokkrum einstaklingsviðtölum og ef að maður hittir illa á hjá 

viðmælanda en áhugi hans og heilsa getur skipt öllu máli upp á að fá gott flæði í viðtalið. 

Einnig gæti rannsakandi lent illa í því ef hitt er á ranga/viðkvæma strengi með persónulega 

hluti sem viðmælandi vill ekki ræða (Yow, 2015: 23). Sem betur gætti þess ekki í þessari 

rannsókn. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er mikilvægt að fá óritskoðaðar hugsanir 

þar sem við erum það sem við munum og við erum minningar okkar (Yow, 2015: 41). Yow 

telur að það fari algjörlega eftir rannsókninni hvora aðferðina sé best að nota og væri 

jafnvel hægt að nota báðar saman til að fá betri skilning á efninu (Yow, 2015: 8).  

4.2 Viðtöl 

Fyrir öll viðtöl þarf að gera grein fyrir hverjum og einum viðmælanda hver rannsakandinn 

er, hvað verið sé að rannsaka og hvað það er sem rannsakandi vill fá frá viðmælanda í 

sambandi við viðfangsefnið (Sims og Stephens, 2005: 211). Til að fá sem mest út úr 

viðtölunum er mikilvægt að fræðast sjálfur um efnið sem á að tala um áður en rætt er við 

viðmælendur svo rannsakandi viti hvað eigi að spyrja um (Sims og Stephens, 2005: 212). 

Það eru nokkrar tegundir af viðtölum en fyrir þessa rannsókn var notast við hálfopin 

viðtöl. Þegar kemur að því að taka hálfopin viðtöl þarf að fara varlega og forðast leiðandi 

spurningar. Ef spurning er leiðandi getur það haft áhrif á svar viðmælanda (Yow, 2015: 

80). Mikilvægt er að hafa opnar spurningar svo viðmælandi geti svarað óhindrað . Þannig 

getur rannsakandi náð fram óspilltu sjónarhorni viðmælanda (Flick, 2009: 170-171). Yow 

segir að viðmælandinn eigi að geta tjáð sig um það sem honum þykir skipta máli, eftir 

sinni eigin reynslu (Yow, 2015: 5-6). Hins vegar getur það gerst þegar viðmælandi upplifir 

flæði í samtalinu að hann fari út fyrir efnið. Hlutverk rannsakandans er þá að leiða 

samræðurnar aftur inn á viðfangsefnið (Yow, 2005: 71). Kosturinn við opnar spurningar 

er að viðmælanda gefst færi á að tala af dýpt um viðfangsefnið. Þetta gefur rannsakanda 

tækifæri á að spyrja nánar út í það sem viðmælandi nefnir. Hann fær þar með meira efni 

til að vinna úr (Flick, 2009: 334).  

Þegar tekin eru viðtöl er vert að hugsa um hvernig eigi að taka þau upp. Í dag eru 

símar orðnir nógu góð tól til að taka upp og í símanum mínum, sem er Samsung Galaxy 

S7, er til dæmis viðbót þar sem hægt er að velja sérstakan viðtalsmáta (e. interview mode) 
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þar sem hljóðnemar báðum megin á símanum taka upp hljóð. Það reyndist vel meðan 

viðtölin voru tekin upp. Það þarf þó að hafa í huga að öll umhverfishljóð koma einnig inn 

á upptökuna og því þarf að reyna eins og hægt er að takmarka þau (Yow, 2015: 104). Þrjú 

af viðtölunum í þessari rannsókn fóru fram á stað þar sem umhverfishljóð eru greinileg, 

tvö af þeim voru tekin á matsölustað svo ekki var hægt að gera neitt í því þar (RSA2_2018, 

RSA5_2018) en það þriðja var tekið upp í heimahúsi þar sem svalahurðin stóð opin og var 

verið að þrífa götuna. Kom það ekki í ljós fyrr en hlustað var á upptökuna (RSA3_2018). 

4.3 Viðmælendur 

Hugmynd að viðmælendum var komin strax í byrjun. Tveir sem höfðu áhuga á Eurovision, 

tvo aðra sem höfðu engan áhuga og að lokum var ákveðið að hafa einn viðmælanda sem 

stóð mitt á milli þess að elska og hata keppnina. Þetta var gert til að fá sem fjölbreyttasta 

hugarfar tengt keppninni og athuga hvort það væri einhver sameiginlegur grunnur meðal 

allra viðmælenda um hvernig hátíð Eurovision væri og viðhorf þeirra til hennar.  

4.3.1 Ernir 

Ernir Númi Hrafsson er fæddur 1992 og hefur alla tíð búið í Reykjavík. Við kynntumst í lok 

maí 2017 og höfum horft á eina Eurovision keppni saman. Hann er einn af þeim sem 

hvorki elskar né hatar Eurovision en í fyrstu hélt ég að hann þyldi ekki keppnina. Ástæðan 

fyrir því að ég valdi að taka viðtal við hann er að hann hafði oft talað um að 

skemmtilegasta Eurovision kvöldið hefði verið þegar hann og vinir hans slepptu því að 

horfa á keppnina og spiluðu borðspil í staðinn. Ég var því viss um að hann myndi tala við 

mig um allt það slæma sem tengdist Eurovision en svo kom allt annað í ljós.  

Ég talaði við Erni á Stúdentagörðunum þann 16. október 2018. Ernir hefur nánast 

alltaf horft á keppnina, ýmist með fjölskyldu eða vinum, og á sér meira að segja 

uppáhaldslag úr keppninni. Það skiptir hann ekki miklu máli hvort hann horfi á keppnina 

eða ekki. Honum líkar miklu betur við félagsskapinn og stemninguna sem myndast í 

kringum keppnina en keppnina sjálfa og því horfir hann á hana (RSA_1, 2018). 

4.3.2 Hildur og Eyrún 

Ég hafði samband við Hildi Tryggvadóttur Flóvenz og Eyrúnu Ellý Valsdóttur í gegnum 

tölvupóst en ég hafði fundið heimasíðu þeirra sem heitir Allt um Júróvísjón. Þær hafa 

haldið uppi þeirri síðu síðan 2010 og fannst mér þær tilvaldar sem viðmælendur sem hafa 
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mikinn áhuga. Það þarf jú mikinn áhuga til að halda uppi heilli heimasíðu um keppnina. 

Þær eru einnig báðar meðlimir í aðdáendaklúbbnum FÁSES en komst ég að því í viðtalinu 

að þær voru upprunalegu stofnendur félagsins en það var stofnað árið 2011. Eyrún er 

fædd 1982 og Hildur er fædd 1981. Þær hafa verið vinkonur lengi og farið oftar en einu 

sinni saman á Eurovision keppnina (RSA2_2018). 

Við hittumst í hádeginu á kaffihúsinu Te og kaffi í Borgartúni þann 30. október 

2018. Þær voru mættar á undan mér en ég hafði setið í fimm mínútur við afgreiðsluborðið 

þegar ég uppgötvaði að staðurinn væri stærri og þær gætu verið annars staðar, og svo 

reyndist vera. Þær voru mjög skilningsríkar og settist ég niður með þeim. Við töluðum 

saman í dágóðan tíma og mæltu þær með að ég skráði mig í FÁSES að loknu viðtalinu.  

4.3.3 Flosi 

Flosi Jón Ófeigsson er formaður FÁSES og því þriðji viðmælandi minn sem hefur mikinn 

áhuga á Eurovision. Flosi er fæddur 1984 og er einnig Zumba-kennari en þegar nær dregur 

keppninni hefur hann verið með mjög vinsælt Eurovision-Zumba. Honum finnst það 

forréttindi að geta blandað áhugamálinu og starfinu saman (RSA3_2018). Fyrir viðtalið 

spurði hann mig hvort ég vildi tala við Flosa formann eða Flosa aðdáanda og ég valdi seinni 

valkostinn.  Ég hafði haft samband við FÁSES í gegnum Facebook og beðið um viðtal við 

formanninn. Á þeim tíma vissi ég ekki hver formaðurinn væri en Flosi var þá búinn að taka 

við stöðunni af Eyrúnu sem ég nefndi hér fyrir ofan.  

Ég endaði á að koma heim til hans þann 31. október 2018. Flosi bauð mér inn og við 

tylltum okkur í sófann og byrjuðum að spjalla.  Viðtalið sjálft var 44 mínútur en við Flosi 

töluðum saman í 15-20 mínútur til viðbótar um pólítíkina sem við kemur keppninni. Ekkert 

sem þurfti að koma fram á upptöku því ég hyggst ekki taka fyrir pólitíkina í þessari ritgerð. 

Við vorum þó bæði sammála um að Eurovision ætti að vera hlutlaust.  

4.3.4 Elli 

Loksins kom viðtalið við þann sem þolir ekki Eurovision. Ég hélt að það yrði mjög erfitt að 

finna þá manneskju en ég notaði Facebook og auglýsti eftir fólki sem horfir ekki á 

keppnina og finnst hún leiðinleg. Friðjón Elli Hafliðason svaraði en hann er fæddur 1981 

og er ekki af höfuðborgarsvæðinu. Ég kynntist Ella fyrsta árið mitt í þjóðfræði, það var 

ekki fyrr en með færslunni minni sem hann steig fram og viðurkenndi að hann væri sá sem 

ég væri búin að vera að leita að.  
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Við hittumst upp í skóla þann 6. nóvember 2019 og fundum tóma kennslustofu í Odda 

til að koma okkur fyrir í. Ég átti erfiðara með þetta viðtal en við þá sem höfðu áhuga á 

Eurovision þar sem ég gat ekki spurt sömu spurninga og ég hafði gert í fyrri viðtölum. Ég 

náði þó að átta mig á hvert samtalið væri að fara og spurði frekar út í orð hans þegar við 

átti. Það var áhugavert að fá aðra hlið á keppnina og veitti það frekari innsýn inn í líf þeirra 

sem hafa ekki gaman af Eurovision. 

4.3.5 Sandra og Sunna 

Sandra Líf Long er fædd 1993 og Sunna Guðný Sverrisdóttir er fædd 1997. Þær eru báðar 

verðandi þjóðfræðingar en þegar ég komst að því að þær þoldu hvorugar Eurovision var 

ég ekki lengi að biðja um viðtal. Við settumst niður í Stúdentakjallaranum þann 14. 

nóvember 2018 og gat ég stutt mig við spurningarnar sem ég hafði spurt Ella út í. Ég komst 

að ýmsu og voru þær með öðruvísi viðhorf á keppnina en hinir viðmælendurnir, sem sýnir 

að það er nauðsynlegt að fá fleiri hliðar á málinu. Í næsta kafla verður allt það sem 

viðmælendur mínir höfðu að segja greint í tengslum við við hugtökin og kenningarnar sem 

skýrt var frá hér fyrir ofan.  
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5 Gögn 
Í þessum kafla eru frásagnir viðmælenda og hvað þeir hafa að segja um Eurovision. Þemun 

sem komu fram í greiningu viðtala verða túlkuð í ljósi hugtakanna sem gerð voru skil í 

kafla 3 og borin saman hvað var líkt og ólíkt í frásögnum viðmælenda. 

5.1 Eurovision = hamingja eða freak show? 

„Eitt orð er gleði, annað orðið er stórt“ eru orðin sem Hildur notaði til að lýsa Eurovision 

(RSA2_2018). Sex af sjö viðmælendum mínum lýstu keppninni sem viðburði þar sem allir 

séu hamingjusamir. Flosi hefur horft á keppnina síðan hann man eftir sér og varð 

ástfanginn, hann horfði til dæmis á keppnirnar á VHS spólum aftur og aftur. Það sem 

honum finnst best við keppnina er „þessi glamúr í kringum þetta og þegar maður fer á 

keppninni sjálfur þá er þetta í raun og veru orðið bara ein stór fjölskylda“ (RSA3_2018). 

Flosi finnur því fyrir mikilli hópkennd þegar hann mætir á sjálfa keppnina og segir:  

…það sem keppnin er um er að sameina Evrópu og þetta svo sannarlega sameinar 
fólk frá mismunandi landshlutum, það er að segja löndum, í heiminum, ekki bara 
Evrópu. Það er það sem ég elska við þessa keppni, maður heyrir tónlist frá 
mismunandi menningarhlutum og kynnist fólki frá mismunandi menningu 
(RSA3_2018). 

Á síðustu árum, eða frá árinu 2010, hefur það verið hefð fyrir Flosa að fara út á keppnina 

frekar en að vera á Íslandi að horfa. Hann hittir vini sína árlega þarna og spjallar við 

keppendur. Segir hann þetta vera einstaka upplifun sem sé ekki að finna alls staðar: 

..þú ferð ekki á landsleik í fótbolta og bara spjallar við Messi eða eitthvað en þetta 
gerist á Eurovision. Þú ferð í Eurovision partý og sérð breska keppandann við hliðina 
á þér og þú segir hæ og hann hæ á móti og þið bara fáið ykkur öllara! Það er þessi 
upplifun sem er svo skemmtileg. Það eru allir svo mannlegir (RSA3_2018). 

Segir hann þó að stundum komi dívur og nefnir hann sérstaklega Silvíu Nótt sem var 

ekkert að spjalla við aðdáendur en að það séu undantekningar frá annars mikilli samstöðu 

keppenda og aðdáenda. Í ljósi þess að keppnin var upprunalega sett af stað til að sameina 

Evrópu enn frekar eftir seinni heimstyrjöldina telur Flosi það hafa tekist misvel og segir 

enn frekar: „en þess vegna set ég mig ekki upp á móti neinu landi ef það land er í 

fréttunum út af einhverju, eins og núna Ísrael.“ Þýðir það ekki að hann samþykki það sem 

er að gerast heldur tengir hann það ekki við keppnina, því „..conceptið á Eurovision er að 

sameina Evrópu sama hvar það er í heiminum“ og lifir hann fyrir það „concept“ 
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(RSA3_2018). Eyrún og Hildur eru sammála en þær lýstu keppninni sem „Evrópusamruni... 

alls konar lönd að koma saman“ einnig segir Eyrún að tilgangurinn sé „skemmtun og 

sameining og fjölbreytileiki“ (RSA2_2018).  Sunna er ósammála en henni finnst tilgangur 

Eurovision vera úrelt hugsun: 

Þetta var bara eitthvað sem kom eftir 2nd world war. Þannig séð þurfum við ekkert 
lengur á þessu að halda út af því allur heimurinn er í stríði constantly einhvern veginn, 
þannig maður finnur hvort sem er ekkert þessa tengingu á milli hinna landanna í 
eitthverju svona peace-making eins og þetta átti að vera (RSA5_2018). 

Þótt tilgangurinn eigi að vera falleg hugsun um sameiginlega Evrópu þá er það ekki alltaf 

raunin, því eins og Sunna segir þá hafa stríð og erjur milli landa áður fyrr haft áhrif á 

keppnina á einn eða annan hátt, en ekki er farið nánar í það hér.  

Elli tengir hinsvegar keppnina við léleg lög og fáránlega búninga og kallaði hann 

keppnina „freak show.“ Segir hann hefð sína vera að finna sér eitthvað annað að gera 

meðan á keppninni stendur. Hann skilur það þó mæta vel að fólk finnist gaman af 

keppninni, rétt eins og honum finnist gaman af fótbolta (RSA4_2018). 

Flestir voru sammála því að týpískt Eurovision kvöld væri með fjölskyldu eða vinum, 

snakki og oft áfengi. Fólk klæði sig upp og geri sér dagamun og þar sem það er jaðartími 

er ýmislegt leyfilegt sem annars væri ekki talið eðlilegt eins og að klæða sig í búninga. 

Þemað væri oftast eins þó svo að þú værir ekki alltaf með sama hópnum. Sumir notast við 

leiki eins og stigagjöf og aðrir fara í drykkjuleiki. Eyrún, Hildur og Flosi voru sammála um 

að það þurfi að ríkja grafarþögn meðan lögin séu í gangi og Hildur taldi ekki mikið um 

búninga eða skreytingar hjá áköfustu aðdáendunum þar sem öll einbeitingin færi í að 

greina hvern krók og kima af keppninni sjálfri (RSA2_2018, RSA3_2018). Ernir, Sandra og 

Sunna voru á því máli að þau myndu horfa ef allir aðrir væru að horfa og er það þá 

samheldni hópsins sem skiptir mestu máli. Sandra nefndi að hún hefði hrifist af 

andrúmsloftinu í hópnum sínum gagnvart keppninni eitt skiptið:  

Það var samt eitt árið sem það voru allir peppaðir í kringum mig, þannig ég varð 
geðveikt peppuð fyrir þessu, og svo þegar kom að þessu var ég bara eitthvað ..ohh já 
æji, en þú veist það var alveg pepp frá öðru fólki sem kom mér í gírinn líka, sem var 
alveg gaman, gaman að taka þátt (RSA5_2018). 

Varð stöðluð hópkennd þar sem allur hópurinn var spenntur fyrir keppninni en upplifun 

þeirra varð síðan ekki sú sama. Oftast nær fara Sandra og Sunna að gera eitthvað annað, 
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þær segja að Eurovision sé „of langdregið, alltof langt, alltaf það sama, sama tónlistin, það 

er enginn sem prófar neitt nýtt“ (RSA1_2018, RSA5_2018).  

5.2 Undirbúningur 

Fyrir Flosa byrjar Eurovision tímabilið þegar tilkynnt er í hvaða borg næstkomandi keppni 

á að fara fram og hvaða dagsetningar hafa orðið fyrir valinu fyrir undanúrslitin og 

aðalkeppnina. Þá segist hann þurfa að hugsa málin, „þá fer maður í raun og veru að setjast 

niður og ákveða, hef ég efni á að fara, hvað þarf ég að safna miklu og allt svoleiðis. Það er 

í raun og veru fyrsta skrefið.“ Fyrir annað fólk í FÁSES byrjar undirbúningstímabilið með 

aðalfundi sem er í október en þar eru lagðar línurnar fyrir komandi starf og skipulagðir 

viðburðir tengdir Eurovision. Hann finnur fyrir miklum létti að tímabilið sé byrjað á fullu 

eftir jól því fólk hefur þá eitthvað til að hlakka til. Flosi segir einnig að það sé gott að finna 

fyrir tilhlökkun fyrir keppninni í svartasta skammdeginu sem allir Íslendingar kannast við, 

hvort sem það er Söngvakeppnin hér á landi eða undankeppnir hjá öðrum löndum. Það 

er alltaf eitthvað nýtt að gerast (RSA3_2018).  

Eyrún segir einnig að tímabilið byrji „í kringum það kannski að RÚV tilkynnir að fólk 

geti farið að senda inn lög, þá er þetta þú veist að fara að byrja.“ Hildur heldur að fólk geri 

sér ekki grein fyrir því hversu mikill undirbúningur þetta er: 

..maður er að fylgjast með þessu og bíða svolítið eftir þessu allt sumarið sko, hvar 
verður keppnin haldin, það er nýbúið að tilkynna þemað, þetta er allt að tikka inn sko 
en þetta er meira og minna allan ársins hring og high season myndi ég segja, um 
áramót og fram yfir keppni (RSA2_2018). 

Fyrir þeim er Eurovision miklu stærri en jólin og sérstaklega í sambandi við FÁSES „þá er 

það bara allan ársins hring, það er bara svo mikið sem þarf að huga af....það eru bara rétt 

einhverjir mánuðir eftir Eurovision sem er sumarfrí“ (RSA2_2018).  

Fyrir hina viðmælendurna átti þessi gríðarlegi undirbúningur ekki við. Þau könnuðust 

ekki við það hversu umfangsmikil keppnin væri eins og Hildur nefndi. Fyrir þeim er það 

bara keppnin sjálf sem er aðalatriðið og engin hugsun um hvað stendur að baki hennar 

(RSA4_2018, RSA5_2018). Fyrir Sunnu var það ástæða þess að þetta væri ekki hátíð fyrir 

sér, hún telur að fyrir hátíðir sé skreytt og mikill undirbúningur og það eru hlutir sem hún 

sjálf gerir ekki fyrir Eurovision (RSA5_2018). 
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5.3 Samfélagsmiðlar og fjölmiðlar 

Hvort sem það eru auglýsingar um Voga ídýfu eða vinir manns á Facebook að ræða 

keppnina þá fer það ekki framhjá neinum þegar Eurovision tímabilið gengur í garð. Þegar 

spurt var hvort hægt væri að fara í gegnum daginn án þess að heyra eða sjá eitthvað tengt 

keppninni svaraði Sunna:  

…ég óska þess, að ég gæti þú veist, það er draumaheimurinn að þurfa ekki að þú 
veist, því þetta er svo.. ekki óþarfi kannski, það er alveg fólk sem finnst þetta 
áhugavert, þetta er bara ekki í mínu.. svona lífi, þarf ekkert að vita af þessu þannig 
séð (RSA5_2018).  

Það er nánast að fólk þurfi að einangra sig og losa sig við síma, Internet, sjónvarp og útvarp 

til að komast hjá því að frétta af Eurovision. Þetta er svo inngróið í líf Íslendinga og svo 

sannkölluð fjölmiðlahátíð (Þorbjörn Broddason, 2005). 

Elli er sammála og segir allt vera undirlagt, honum finnst þetta gerast tvisvar á ári, 

þegar Söngvakeppnin er og svo þegar aðalkeppni Eurovision er. Elli er mikill grínisti og 

oftar en ekki eyðir hann tímanum meðan aðrir horfa á keppnirnar í að „trolla“ fólk á 

Facebook. Skilur hann þá eftir ummæli hjá fjölmiðlum og fólki sem er að ræða Eurovision 

og gerir grín að keppninni með kaldhæðni og satíru sem hann nefnir að hafi ekki verið 

vinsælt meðal vina hans og því sé hann búinn að minnka það.  

Það eru þó ekki allir með þetta viðmót gagnvart vinsæld keppninnar á 

samfélagsmiðlum en Eyrún nefnir að myllumerkið #12stig gefi aukavægi (RSA2_2018). 

Myllumerki (e. hashtag) eru notuð til að merkja við færslur svo þær endi allar á sama stað 

og hægt er að skoða allt sem er opið með merkinu, ýmist á Facebook, Instagram eða 

Twitter. En RÚV hefur einmitt verið með Twitter færslur merktar #12stig í borða undir 

sjónvarpsefninu á meðan umræðuþættir um Eurovision eru í gangi. Þá segir Flosi að hægt 

sé að fylgjast með „ef einhver er að commenta eða er ósammála eða sammála eða gerir 

grín eða gagnrýnir eða eitthvað svoleiðis og það er bara mjög gaman, eitt lag í viðbót á 

þessari hátíð“ (RSA3_2019).  

Má líka nefna aðdáendasíður eins og Allt um Júróvísjón sem Eyrún og Hildur halda úti. 

Þegar þær byrjuðu þá síðu fyrst var ekki eins mikið um Eurovision í fjölmiðlum og er í dag. 

Oft höfðu fjölmiðlar samband við þær og þær tóku því fagnandi að umfjöllunin varð meiri. 

RÚV fór að senda blaðamenn út á keppnina auk þess sem margir aðrir „blaðamenn“ eru 

úti á sínum eigin vegum vegna aðdáendasíðnanna. Aðdáendasíðan Wiwiblogs er með 
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pistalhöfunda hvaðanæva að úr heiminum sem fjalla um undankeppnirnar og margir 

fjölmiðlar vitna í þá síðu í fréttum sínum (RSA2_2018). 

5.4 Áhugamál  

Margir líktu Eurovision við fótbolta þar sem þetta er keppni og fólk fyllist þjóðarstolti rétt 

eins og þegar fylgst er með Íslandi á stórum mótum í fótbolta.  

Ég myndi segja að það er alltaf aðeins skemmtilegra ef Ísland er með af því, ég veit 
ekki. Það kemur þjóðarremba í mann. Sko alltaf þegar Ísland er að keppa í einhverju, 
jafnvel þótt, einhverju sem maður hefur engan áhuga á eins og fótbolti eða eitthvað 
eða handbolta jafnvel körfubolta og svona, allt í einu er maður eitthvað JÁ ÍSLAND 
OH FÓTBOLTI GEÐVEIKT og horfir á þetta þótt maður myndi aldrei annars horfa á 
fótboltaleik, nema bara tilneyddur eða fá borgað fyrir það. Allt í einu er þetta orðið 
skemmtilegt bara út af því það er Ísland eða eitthvað. BESTA LAND Í HEIMI skiluru 
(RSA1_2018). 

Þótt Eurovision sé ekki áhugamál Ernis mætti segja að bara að fylgjast með velgengni 

Íslands fallist undir áhugamál hjá flestum landsmönnum. En samkvæmt Eyrúnu og Hildi 

finnst mörgum áhugavert að hægt sé að hafa Eurovision sem áhugamál. Þær finna ekki 

mikið fyrir fordómum heldur frekar forvitni þegar fólk fréttir af áhugamáli þeirra. Þær 

segja að Eurovision sé eins og önnur „seasonal“ áhugamál og því kannski auðveldast að 

líkja því við íþróttir. Fólk fer út á leiki eins og farið er út á Eurovision keppnina. Þetta er 

mót, það eru útsláttarkeppnir eins og fyrir stórmót í allskonar íþróttum (RSA2_2018).  

Sagði Elli frá samtali við vinkonu sína, sem er Eurovision aðdáandi, um að það sé álíka 

leiðinlegt fyrir hann „þetta Eurovision æði og drasl þegar Eurovision er og þegar það er 

stórmót í fótbolta fyrir hana.“ Töluðu þau um að „það ætti að notað íþróttarás fyrir 

fótbolta til að trufla ekki dagskrá og eins fyrir Eurovision svo það sé ekki að trufla aðra 

dagskrá svo þú getir sleppt því og séð eitthvað annað í staðinn“ (RSA4_2018). 

Það getur myndast mikið keppnisskap í leikjum tengdum keppninni og tengir Ernir við 

það en hann segir að það sé „alltaf gaman að hafa rétt fyrir sér“ og að fá „bragging rights“ 

þar sem ekkert sé í húfi nema að geta sagt „ég vissi það“ (RSA1_2018). Leikir geta styrkt 

hópa en eingöngu ef allir eru með af fúsum og frjálsum vilja ef eitthvað er að marka 

Huizinga. 

Flosi er sjálfur mikill íþróttamaður með keppnisskap en hann telur Eurovision hafa alla 

þá „faktora“ sem íþróttir hafa. Það er undirbúningurinn og liðsheildin sem skiptir máli, 
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það þarf að hafa fagfólk í kringum sig því ekki er hægt að ganga einn í gegnum þetta allt. 

Nefnir hann líka að peningar geti haft áhrif á keppnina rétt eins og í íþróttum. Þar sem í 

íþróttum er hægt að kaupa betri leikmenn þá er hægt að fjárfesta í betra atriði í Eurovision 

og oft sést hvar peningarnir eru.  

Ísland er meira svolítið við höfum þetta budget og þurfum að nota það... Hingað til 
hefur Ísland verið mjög professional í öllu þegar kemur að bakröddum, makeup, það 
er fagfólk í öllum verkefnum sem að krefst undirbúnings fyrir Eurovision. Þannig að 
það er í rauninni ekki hægt að setja út á það og kenna því um ef Ísland kemst ekki 
áfram, stundum er lagið bara ekki nógu gott (RSA3_2018). 

Telur hann peninga geta skemmt fyrir, rétt eins og í íþróttum. Þetta snúist ekki um að fá 

allt það flottasta heldur að gera gott úr því sem maður hefur. Sjálfur reynir Flosi að lifa 

eftir því en hann er einnig Zumba- og spinningkennari og þegar Eurovision tímabilið 

gengur í garð býður hann fólki upp á sérstaka Eurovision tíma í samvinnu við FÁSES. Slær 

hann því tvær flugur í einu höggi með því að tvinna áhugamáli sínu og vinnu saman og fá 

hóp Eurovision aðdáenda með sér í hreyfingu. Getur þetta talist meira en áhugamál fyrir 

aðra þar sem sumir, samkvæmt Flosa, tileinka lífi sínu keppnina og ráða sig í vinnu með 

því skilyrði að þeir þurfi að fá frí í maí fyrir keppnina (RSA3_2018). Með það í huga finnst 

Sunnu það óheilbrigt þegar fólk skipuleggur líf sitt í kringum Eurovision, „þetta er bara 

cult“ voru orðin hennar (RSA5_2018). 

5.5 Staðalímyndin 

Það var áhugavert að sjá mismunandi svör þegar spurt var um staðalímyndina tengda 

Eurovision. Sunna var fljót að svara og Sandra var sammála henni en þær sögðu: 

Sunna: Geðveikt of hamingjusamt, það er allt of mikil svona fake hamingja, bara já 
ég elska alla og allt peace to the world. 

Sandra: Til þess að flýja raunveruleikann. 

Sunna: Já, þetta er svona fölsk hamingja, okei allt er allt í lagi, það er ekki neitt að 
gerast, stöndum saman, bara, okei, þannig séð ekki það versta en þetta er mjög fölsk 
hamingja. 

Sandra: Þetta er fallegt en ég hef ekki tíma fyrir þetta (RSA5_2018). 

Voru þær báðar á því máli að Eurovision sé keppni til að sýna sig og sviðslistin sé tekin 

lengra en bara á sviði þar sem bæði keppendur og áhorfendur setji á sig grímu sem 

hamingjusama andlit þjóðar sinnar.  
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Elli segist geta ímyndað sér að það séu mun fleiri konur en karlar sem hafi áhuga á 

keppninni. Þar sem hann veit að margir fara í drykkjuleiki veltir hann fyrir sér hvort mikið 

af drykkjufólki sé hrifið af Eurovision eða hvort það nýti bara tækifærið á svona 

viðburðum. Hann hugsar að allavega svona „karlakarlar eins og týpískir svona 

iðnaðarmenn sem eru í svona karlastörfum í týpískum karlaheimi“ hafi síst gaman af því 

og að eldra fólk hafi einnig gaman af keppninni því það hafi ekki mikið annað að gera 

(RSA4_2018). 

Eyrún og Hildur hafa fengið að heyra frá utanaðkomandi einstaklingi: „Þið eruð 

eðlilegustu Eurovision aðdáendur sem ég hef hitt“ en finnst þeim þá að ímyndin sé að 

aðdáendur eru „stórklikkaðar, alltaf með glimmer og eitthvað“. Þær nefndu að týpískir 

Eurovision aðdáendur væru bara eðlilegt fólk sem sé í vinnu og hafi þetta sem áhugamál. 

Finnst þeim líka leiðinlegt að heyra fólk segja að keppnin sé „froða“. Þeim finnst keppnin 

vera mun dýpri en það og nefna dæmi um lög sem hafa verið með umtalaða texta um 

flóttamenn, stríð og ástandið í Evrópu, „þetta er ekki endalaus froða og endalaust 

glimmer“ (RSA2_2018).  

Eingöngu Flosi og Ernir nefndu samkynhneigða karlmenn í tengslum við Eurovision en 

Flosi segir 90% áhorfenda í sal á keppninni vera karlmenn og að öllum líkindum séu þeir 

flestir samkynhneigðir. Nefnir hann staðalímyndina sem fylgir samkynhneigðum:  

Eina sem að mig lítur ef að maður er mjög steríótýpískur þá er, þú veist, þessi týpíski 
hommi, hann fílar glimmer og hann fílar, þú veist, en þá er maður í raun og veru samt 
líka að gagnrýna eitthvað sem maður er búinn að vera að berjast fyrir og það eru ekki 
allir hommar sem fíla glimmer og þannig en einhvern veginn, einhverra hluta vegna 
þá hefur þetta fylgst að og er ennþá þannig (RSA3_2018). 

Segir hann einnig að það sé mjög mikil vöntun á kvenmönnun á viðburðum úti en hérna 

á Íslandi sé staðan öðruvísi. Af 44 aðdáendaklúbbum undir regnhlífasamtökunum OGAE 

sé Ísland eini klúbburinn þar sem konurnar eru fleiri en karlarnir (RSA3_2018). 

Ernir hefur aldrei farið út á keppnina en hann hefur horft á hana í sjónvarpinu í 

gegnum árin og tekið eftir fjölda karlmanna sem veifa fánum í gríð og erg. Aðspurður um 

hvers vegna hann haldi að þeir séu samkynhneigðir var svarið að „þeir litu þannig út.“ 1 

Útskýrir staðalímynd samkynhneigðra sem Flosi nefndi hugsun Ernis í tengslum við málið.  

                                                        
1 Ernir Númi Hrafnsson, munnleg heimild, 5. apríl 2019. 
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5.6 Þjóðarstolt 

Það að manns eigið land komist upp úr undankeppninni skiptir máli fyrir móralinn. Ísland 

hefur ekki komist í úrslitin síðan 2014 en „maður verður að hafa eitthvað til að styðja, þá 

í rauninni velur maður bara eitthvað land til þess að styðja en það er ekki það sama. 

Markmiðið fyrir mig er að Ísland fari í úrslit“ segir Flosi. Elli er á sama máli um að það sé 

ekki sama stemning þegar Ísland kemst ekki áfram og finnur hann það greinilega á fólkinu 

í kringum sig. Hann hins vegar fagnar því þegar svo er því það þýðir að þá verði minni 

umfjöllun um keppnina og Eurovision „minna áberandi“ (RSA4_2018). Sandra og Sunna 

eru á því að Ísland muni aldrei vinna og ef svo yrði þá gæti íslenska þjóðin ekki haldið 

keppnina vegna peningamála. Sagði Sunna: „þú veist, við þurfum kannski að hafa eitthvað 

annað til þess að setja peningana okkar í heldur en eitthvað Eurovision bull” (RSA5_2018).  

Það kemur fyrir að lönd sendi lag á sínu tungumáli þar sem flytjendur eru í þjóðbúning 

og allt reynt til að standa upp úr. Sunna er á þeirri skoðun að sum lönd vilji ekki falla í 

skugga nágranna sinna: 

Þetta er örugglega góð sjálfsmynd fyrir lönd sem eru bara einhvers staðar í miðri 
Evrópu og það eru fullt af löndum í kringum þau sem eru alveg eins, þetta er akkúrat 
einhver svona sjálfsmyndartími fyrir þau til þess að segja, við erum þetta land, við 
erum ekki þessi, finnst mér einhvern veginn ..... þetta er alveg smá low hanging fruit 
að fara í þjóðartónlistina og sýna menninguna sína, en það er ekki oft gert, en það er 
gert stundum eins og þeir eru í einhverjum þjóðarbúningum og eitthvað, ekki að 
þetta sé low hanging fruit, en þetta eitthvað svona til þess að reyna að vinna, sýna 
eitthvað different og sjáið menninguna mína, ekki að það sé slæmt eða eitthvað, það 
er stundum svona keppni til þess að sýna sig líka finnst mér (RSA5_2018). 

Með „low hanging fruit“ á Sunna við að það sé það auðveldasta fyrir þjóðir að setja á svið 

til að koma sér á framfæri. Fyrir landið sem heldur keppnina getur það verið gífurlega góð 

auglýsing þar sem sýnt er frá því besta sem landið hefur að bjóða hverju sinni í 

„póstkortunum.“ En Eyrún og Hildur nefndu að það hefði gerst að landið sem hélt 

keppnina hefði haft það mikið stolt að skipuleggjendur ákváðu að þeir gætu gert allt sjálfir 

og afþökkuðu aðstoð reynslumikils teymis. Það kom þó niður á keppninni sjálfri og á 

landinu sem stóð fyrir keppninni (RSA2_2018). 

5.7 Hátíðarfílingur 

Í lok hvers viðtals spurði ég viðmælendur hvort þeim fyndist Eurovision vera hátíð. Þar 

sem það var upprunalega athugunin kom það mér á óvart að enginn nefndi það að fyrra 
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bragði en aðspurð voru allir sammála um að svo væri. Ernir var ekki viss hver skilgreiningin 

á hátíð væri en svaraði: „Ef hátíð er skilgreind sem samkoma með einhverjum sérstökum 

hefðum og mat,“ einnig segir hann að keppnin „á kannski sameiginlega þætti, skiluru, 

hvað varðar, maður er að gera sig til og hittir fólk og borðar góðan mat eða hvað það er“ 

(RSA1_2018). Það er því vissulega margt líkt með keppninni og hátíðum eins og við 

þekkjum þær. Líkti Eyrún keppninni við jólin því eins og með jólin gæti fólk tekið keppninni 

of hátíðlega og látið „smáatriði skemma fyrir þér heildarupplifunina og ég myndi alveg 

segja að það að Ísland komist ekki áfram sé alveg smáatriði í þessu stóra samhengi skiluru, 

ef þú lætur það eyðileggja gjörsamlega fyrir þér ... þá ertu svolítið ekki að sjá tilganginn.“ 

Sögðu þær að Eurovision væri hátíð „í öllum skilningi“ sérstaklega vegna þess að maður 

þyrfti að njóta allt sem væri verið að bjóða uppá (RSA2_2018). 

Flosi talaði um að það væri verið að upphefja eitthvað rétt eins og Turner nefnir í 

sambandi við jaðartíma. Segir Flosi að hátíð sé „að fagna og koma fólki saman til að 

skemmta sér. Hvernig hvers lags viðburður sem það er, það er mjög sterkt tæki, svona 

hátíðir. Það er yfirleitt gleði í kringum þær eða einhverskonar og mikið creativity sem 

fylgir.“ Segir hann ennfremur að eftir jólin sé þetta besti tíminn „það er bara hátíð fyrir 

okkur, það er bara Eurovision lestin á hverjum degi og eitthvað nýtt að gerast“ 

(RSA3_2018).  

Elli er á því að þetta sé ekki hátíð hjá honum en hjá öðrum finnur hann að Eurovision er 

„greinilega hátíð“: 

Eins og ég segi, hérna, ég sé alveg einmitt að fólk tekur þennan dag frá. Það er 
undirbúningur, það kaupir áfengi, blandar áfengi eða kokteil eða eitthvað, og það 
hérna býður einhverju fólki í heimsókn og það kaupir snakk,og það alveg þrífur heima 
hjá sér og svona eitthvað. Jájá, algjörlega, alveg absolute. Held það sé ekkert bara hjá 
einhverjum svona alveg Eurovisionnördum, held það sé bara hjá miklu fleirum. Eins 
og ég segi, það eru margir sem kannski hafa ekkert gríðarlegan áhuga á keppninni 
sem slíkri en samt eru þeir að taka þátt með því að gefa stig á Facebook og eitthvað 
svona, þannig að þeir vilja örugglega ekki missa af þessu (RSA4_2018).  

Keppnin nær miklu lengra heldur en að vera bara söngvakeppni, hún fær fólk til að vilja 

taka þátt í umfjöllun um keppnina og nýta tækifærið til að halda upp á hana. Að lokum 

sögðu Sandra og Sunna að þetta væri ekki hátíð fyrir þeim. Tengir Sunna hátíðir við „meira 

build up“ og undirbúning. Nefndi ég að fyrir marga færu margir mánuðir í undirbúning en 

við því hafði hún þetta að segja: „það er crazy eitthvað, ekki til þess að dæma því við 
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gerum þetta með margar aðrar hátíðir. Þetta er örugglega hátíð fyrir þá en þetta er dáldið 

kreisí fyrir hina sem eru í kringum finnst mér.“ Líkti hún keppninni við áramótaskaupið, 

þar sem „það er bara einhver einn tími sem er bara þú veist, ó já, áramótaskaupið.“ Af því 

þá koma allir saman til að horfa en hún sest niður með þeim og fer ef henni finnst það 

leiðinlegt, rétt eins og með Eurovision. Vildi Sandra meina að Eurovision væri „dálitið 

svona escape from reality í smá tíma, geðveikt happy“ (RSA5_2018). Líklega er það ekki 

versta lýsingin á hátíðinni en það er nákvæmlega ástæðan fyrir því að fólk heldur upp á 

hluti, til þess að draga sig út úr daglegu amstri um tíma.  
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6 Niðurstöður 
Það er ekki hægt að segja annað en að Eurovision sé eitthvað sem allir hafi skoðun á. Frá 

lélegum lögum með ljótum búningum til laga sem allir þekkja og syngja með. Keppnin sjálf 

er orðin einn af helstu sjónvarpsviðburðum heims þar sem aðrar þjóðir vilja vera með og 

taka þátt jafnvel þótt þau séu utan svæði SES. Að halda keppnina er góð auglýsing fyrir 

landið og getur styrkt þjóðarímyndina ef það er gert rétt en það getur líka haft slæm áhrif 

ef landið hefur ekki efni á því eða ef hátíðin uppfyllir ekki öll skilyrði sem aðdáendur setja 

henni. Það eru skiptar skoðanir á því hvort hátíðin gegnir því hlutverki sem var farið af 

stað með upprunalega; að sameina Evrópu. Þeir sem elska keppnina finnst svo vera og 

finna fyrir hópkennd í hvert skipti sem þau fara út á keppnina. Hins vegar nefna þeir sem 

hata keppnina að sá tími sé liðinn og enginn tilgangur sé með keppninni í dag annar en að 

sýna sig fyrir heiminum.  

Enginn viðmælendanna sagðist nokkurn  tímann hafa horft einn á Eurovision, ef horft 

væri á keppnina á annað borð væri það alltaf í hópi fólks. Fjölskyldan eða vinirnar skiptu 

oft meira máli en keppnin sjálf þar sem hópurinn gæti haft úrslitaáhrif á hvort kvöldið yrði 

ánægjulegt eða ekki. Ef farið væri út á keppnina þyrfti ekki að fara langt til að finna annan 

aðdáanda, já eða keppanda, til að tala við. Samkvæmt viðmælendum mínum er 

samfélagið sem myndast á keppninni með það hugarfar að þarna sé gaman að vera og 

allir séu vinir. Myndast þá sjálfkrafa hópur af fólki sem á sér það sameiginlega markmið 

að skemmta sér á keppninni.  

Hefðirnar í kringum hátíðina eru mismunandi eftir fólki. Hvort það sé hefð fyrir því að 

horfa alltaf með sama hópnum, fara í leiki eða jafnvel að sniðganga keppnina og finna sér 

eitthvað annað að gera, þá er það mjög persónulegt og fjölbreytt. Rétt eins og 

staðalímyndin af Eurovision aðdáendum er fjölbreytt. Á Íslandi er eðlilega haldið að konur 

séu langflestar aðdáendur því konur gegna meirihluta aðdáendahópsins FÁSES en það er 

víst eini hópurinn undir regnhlífasamtökunum OGAE þar sem það á við. Annars er 

meirihlutinn karlmenn og er stór hluti af þeim samkynhneigðir. Þótt svo að það sé 

staðalímyndin þá gefur hún upp ranga ímynd af hópnum. Aðdáendahópur Eurovision 

samanstendur af mörgum hópum af alls konar fólki en ekki einungis einhverjum einum 

hóp. 
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Með tímanum hefur Eurovision orðið að rótgrónum sið á heimilum Íslendinga. 

Undirbúningurinn er gríðarlegur og haldið er upp á það þegar Ísland keppir. Það er 

áhugavert að sjá að þótt viðmælendur mínir hafi haft ólíkar skoðanir á Eurovision þá hafi 

enginn talað að fyrra bragði um að keppnin væri hátíð. Þau voru þó öll sammála um að 

svo væri þegar ég spurði þá. Hins vegar nefndu viðmælendur marga af þeim liðum sem 

koma hátíðum við eins og að gera sér dagamun, halda upp á eitthvað, koma saman í veislu 

og borða mat sem er ekki á boðstólum alla daga. Gróteska fyrirfinnst í þess konar veislum 

þar sem hinn óæðri hluti tekur yfir og neðri parturinn af líkamanum ræður ríkjum. Fínni 

klæði, skreytingar, leikir og tilhlökkun komu einnig fram þar sem þetta er tíminn þar sem 

allt er mögulegt. Ísland gæti unnið, eða tapað, aftur.  

Fólk hættir ekki að tala um keppnina á samfélagsmiðlum og fjölmiðlar mata fólk af 

alls kyns Eurovision upplýsingum sem enginn getur komið sér undan. Þú færð því ekki 

ráðið hvort þú fréttir af Eurovision eða ekki, keppnin er alls staðar meðan tímabilið er í 

gangi. Það er því hér með staðfest að Eurovision er hátíð þó svo að ekki allir haldi upp á 

hana og mun ég segja hátt og snjallt „gleðilega hátíð“ við alla næstkomandi 14., 16. og 18. 

maí 2019 þegar Eurovision gengur í garð. 
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