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ÚTDRÁTTUR 

Fjölskyldu- og menningarhátíðin Ljósanótt í Reykjanesbæ fagnar 20 ára afmæli árið 2019. 

Í ljósi bókunar menningarráðs Reykjanesbæjar um að láta kanna viðhorf bæjarbúa til 

hátíðarinnar annars vegar og hins vegar um að móta stefnu fyrir hátíðina tók rannsakandi 

ákvörðun um að framkvæma slíka viðhorfsrannsókn ásamt því að gera tilraun til að mæla 

og greina þá upplifun sem þátttakendur í hátíðinni verða fyrir. Til verksins var notast við 

EES kvarðann (e. Event Experience Scale) sem er nýlegt mælitæki hannað til að mæla 

upplifun á viðburðum og er í notkun víða um heim til að afla aukinna gagna um 

viðfangsefnið (Richards, Toepoel og Geus, 2015). Að auki var reynt að leggja mat á ýmis 

önnur áhrif af völdum hátíðarinnar svo sem félagsleg áhrif. Rannsóknaraðferðin var í 

formi tveggja spurningakannana og gætti mikils samræmis í niðurstöðum sem voru þær 

helstar að mikill meirihluti þátttakenda reyndist mjög eða frekar ánægður með hátíðina. 

Flestir þátttakendur álitu hana hafa jákvæð áhrif á ímynd bæjarins auk ýmissa jákvæðra 

samfélagslegra áhrifa svo sem aukinnar samkenndar á meðal íbúa. Þá taldi rúmur 

helmingur þátttakenda að áhrifa hátíðarinnar gætti lengur en hún varði, að hún hefði haft 

jákvæð áhrif á líðan þeirra og að hún gerði Reykjanesbæ að betri stað til að búa á. Upplifun 

af þrennum toga mældist: tilfinningaleg, vitsmunaleg og líkamleg. Nokkra athygli vakti, í 

ljósi annars mjög jákvæðra niðurstaðna, að upplifun mældist að meðaltali fremur 

hlutlaus. Möguleg skýring er sú að flestir gesta hátíðarinnar eru fastagestir sem taka þátt 

í hátíðinni árlega. Niðurstöðurnar eru gagnlegt innlegg inn í framtíðarstefnumótun 

hátíðarinnar. Að mati rannsakanda er Ljósanótt auðlind sem býr yfir möguleikum til að 

gefa enn frekar af sér. 

 

Lykilorð: Upplifun, hátíð, viðburður, Ljósanótt, Reykjanesbær 
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ABSTRACT  

The Family and Cultural Festival Ljósanótt (e. Night of Lights) in Reykjanesbær celebrates 

its 20th anniversary in 2019. In view of the Reykjanesbær committee of culture’s decision 

to examine the inhabitants’ opinions on the festival, as well as formulating a policy for it, 

the researcher decided to conduct such a survey and furthermore to make an attempt to 

measure and define the experience the event brings to people. The tool used was the 

relatively new Event Experience Scale which is being applied in various places across the 

world in order to collect more data on the subject (Richards et.al., 2015).  Additionally an 

attempt was made to measure other influences such as social ones. The research method 

included two questionnaires and the results proved to be consistent for the most part 

and indicated that the vast majority of participants proved to be very or relatively content 

with the festival. They believed it contributed to improving the town‘s image as well as 

having various positive social effects such as enhanced sympathy among locals. Over half 

of the participants felt that the influence of the festival lasted longer than the festival 

itself, that it had had positive effects on their feelings and that it made Reykjanesbær a 

better place to live in. Three dimensions of experience were measured: affective, 

cognitive and conative. It is notable, in light of otherwise very positive results that the 

experience measured was on average evaluated relatively neutral. A possible explanation 

is that the majority of the attendants are locals who are regulars and attend every year. 

The results are a practical input into the festival‘s policy making. In the researcher‘s 

opinion The Night of Light festival is a resource that still has a lot to offer. 

 

Keywords: Experience, festival, event, The Night of Lights Festival (Ljósanótt), 

Reykjanesbær 
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ÞAKKIR 

Fátt væri hér um fína drætti án framlags þeirra sem gáfu sér tíma til að svara 

spurningakönnununum sem þessi rannsókn byggir á. Þeim eru hér með færðar bestu 

þakkir fyrir þátttökuna. Leiðbeinanda mínum, Evu Heiðu Önnudóttur, þakka ég af heilum 

hug gott viðmót og utanumhald og styrka hönd við að stýra verkefninu í réttar áttir. 

Sólrúnu Sigvaldadóttur þakka ég ómælda aðstoð við tölfræðigreiningar og útskýringar á 

þeim. Kristínu Þóru Möller mágkonu minni færi ég þakkir fyrir yfirlestur á lokametrum. 

Bryndís skólasystir, þetta var svo miklu skemmtilegra með þér. Valgerði Guðmundsdóttur, 

yfirmanni og mínum helsta samstarfsaðila, eru færðar sérstakar þakkir fyrir hvatningu til 

að leggja upp í námið og ómetanlegan stuðning og umburðarlyndi á meðan á því hefur 

staðið. Eiginmaður minn, Halldór Sigurðsson, hefur staðið eins og klettur við hlið mér í 

gegnum allt námið, með endalausri trú á mér, hvatningu, áhuga og ómetanlegum skilningi 

og þolinmæði. Takk fyrir það allt. Börnum mínum tveimur, Arnari Geir og Sóleyju, þakka 

ég af öllu hjarta umburðarlyndi og skilning og vona að þótt ekki sé annað, hafi þau lært 

sitthvað um þrautseigju. Foreldrum, ömmu og nánustu fjölskyldu og vinum er þakkaður 

skilningur á „fjarveru“ frá daglegu lífi um þó nokkuð langt skeið. Nú kem ég sterkari til 

baka. 
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1  INNGANGUR 

Viðfangsefni þessa verkefnis var tvíþætt. Annars vegar var kannað viðhorf íbúa 

Reykjanesbæjar og annarra þátttakenda til menningar- og fjölskylduhátíðarinnar 

Ljósanætur sem fagnar 20 ára afmæli á þessu ári en hefur ekki verið rannsökuð að marki. 

Tilgangurinn var að kanna hug fólks til hátíðarinnar ásamt því að reyna að leggja mat á 

ýmis áhrif sem hún hefur haft á þá og Reykjanesbæ. Hins vegar var upplifun þátttakenda 

í hátíðinni rannsökuð og tilraun gerð til að greina af hvaða toga hún er og hvort hún 

samræmist að einhverju leyti niðurstöðum sambærilegra rannsókna frá öðrum löndum 

sem eiga sér stað um þessar mundir. Niðurstöðurnar munu nýtast inn í þá stefnumótun 

sem framundan er fyrir hátíðina.  

Hátíðir af margvíslegu tagi eru töluvert áberandi um þessar mundir og varla finnst það 

bæjarfélag á Íslandi sem ekki blæs til einhvers konar árlegra hátíðarhalda til að gera íbúum 

og öðrum glaðan dag með ýmsum hætti. Á viðburðadagatali, sem Samband íslenskra 

sveitarfélaga heldur úti á vefnum, má í fljótu bragði telja 70 hátíðir af ýmsu tagi sem 

haldnar eru vítt og breitt um landið utan Reykjavíkur („Bæjarhátíðir“, 2018). Í Reykjavík 

voru 13 listahátíðir haldnar á vegum Reykjavíkurborgar árið 2003 en árið 2014 voru þær 

orðnar 45 talsins svo dæmi sé tekið (Valgerður Guðrún Halldórsdóttir, 2015). Því er ljóst 

að hátíðir eru nokkuð fyrirferðamikið fyrirbæri í menningarflóru Íslands. Þrátt fyrir það 

virðist í fæstum tilfellum finnast um þær, eða annað viðburðahald, sérstök stefnumótun 

til að mynda hjá sveitarfélögum sem þó standa fyrir mörgum þeirra. Á þær er gjarnan 

minnst í menningarstefnum sveitarfélaga með nokkrum málsgreinum þar sem t.d. er 

getið um að hlúa þurfi að þeim og að þær séu mikilvægar af ýmsum ástæðum en ítarlegri 

markmið um árangur eru sjaldnar skilgreind (Menningarstefna Akraneskaupstaðar, e.d.; 

Menningarstefna Akureyrarbæjar 2013-2018, e.d.; Stefnur og samþykktir, e.d.). Þó kann 

að vera að stefnumótunin birtist með ýmsum öðrum hætti svo sem í verklagsreglum við 

styrkúthlutanir, reglugerðum og í menningarsamningum (Haukur F. Hannesson, 2009; 

Menningarstefna, 2013). Í Reykjavík má t.d. segja að með stofnun Höfuðborgarstofu árið 

2003 hafi ákveðin stefnumótun birst um viðburðahald í borginni (Valgerður Guðrún 
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Halldórsdóttir, 2015). Í ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar er talað um að árlegum 

menningarviðburðum hafi fjölgað og að stuðla þurfi að markvissri uppbyggingu þeirra 

borgarhátíða sem eru hvað mikilvægastar, þar sem þær gegni mikilvægu hlutverki í að 

laða til sín erlenda gesti, ekki síst utan háannar ferðamannatímans (Ferðamálastefna 

Reykjavíkurborgar 2011-2020, 2011). Þegar leitað er að ástæðum að baki fjölgunar hátíða 

er ekkert einhlítt svar að finna. Líkt og sjá má í ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar er 

aðdráttarafl ferðamanna augljós ástæða og hátíðir taldar liður í að styrkja ímynd 

borgarinnar og gera hana meira aðlaðandi („Ferðamálastefna Reykjavíkurborgar 2011-

2020“, 2011). Valgerður G. Halldórsdóttir (2015) taldi ýmsar samverkandi ástæður vera 

að baki fjölgun listahátíða í Reykjavík, m.a. að stjórnsýsluleg stefnumótun hafi í för með 

sér að verkefnatengd menningarstarfsemi eigi greiðari aðgang að styrkjum sem ýti m.a. 

undir verkefni í formi hátíða.  

 Eftir því sem rannsakandi kemst næst hafa hátíðahöld á Íslandi og áhrif þeirra ekki 

verið rannsökuð að marki utan hagrænna áhrifa sem eru einmitt algengustu rannsóknir á 

áhrifum viðburða um allan heim (Getz og Page, 2016). Má í því samhengi nefna 

yfirgripsmikla úttekt á hagrænum áhrifum skapandi greina á Íslandi sem unnin var árið 

2011 fyrir ýmis ráðuneyti og stofnanir (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 

2011). Önnur áhrif eru minna rannsökuð og persónuleg áhrif minnst (Getz og Page, 2016).  

 Í þessu ljósi má velta fyrir sér hvort hátíðir á Íslandi séu ekki að ýmsu leyti vannýtt 

auðlind. Fróðlegt væri að rannsaka margs konar önnur áhrif en hagræn svo sem félagsleg 

og persónuleg til að komast að því hvaða áhrif hátíðir geta haft fyrir samfélög og fólkið 

sem þau byggir. Þegar slíkar niðurstöður liggja fyrir er hægara um vik að skilgreina 

markmið og setja fram stefnu um þann árangur sem hlutaðeigandi, svo sem sveitarfélög 

og aðrir hagsmunaaðilar, vilja að hátíðir og aðrir viðburðir skili. Slík þróun á sér stað víða 

um heim um þessar mundir (Gration, Raciti, Getz og Andersson, 2016).  

1.1 RANNSÓKNARSPURNING OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Helsta markmið þeirrar rannsóknar, sem þessi ritgerð fjallar um, var einmitt að skoða ýmis 

persónuleg og félagsleg áhrif sem hátíðum geta fylgt. Viðfangsefnið var fjölskyldu- og 

menningarhátíðin Ljósanótt í Reykjanesbæ. Hátíðin verður haldin í tuttugasta skiptið á 

þessu ári og hefur hún ekki verið rannsökuð að marki. Annað meginmarkmið 
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rannsóknarinnar var að kanna hvert viðhorf íbúa og annarra þátttakenda er í garð 

hátíðarinnar en gert er ráð fyrir að drjúgur hluti gesta sé heimafólk eða brottfluttir 

heimamenn sem taka reglulega þátt í hátíðinni. Ekki síst af þeim sökum var hitt 

meginmarkmið rannsóknarinnar að kanna hvers konar upplifun fólk verður fyrir á 

hátíðinni og var alþjóðlegur mælikvarði á upplifun á viðburðum nýttur til verksins 

(Richards o.fl., 2015). Hann gerir ráð fyrir að upplifun geti verið af ólíkum toga og af ólíkum 

styrkleika. Ekki er óvarlegt að áætla að upplifun fólks, sem árlega tekur þátt í sama 

viðburðinum, sé að einhverju leyti ólík þeirri sem á sér stað þegar fólk tekur einu sinni eða 

sjaldan þátt í sérstökum viðburði. Til að uppfylla þessi markmið rannsóknarinnar var 

eftirfarandi rannsóknarspurning ásamt undirspurningum lögð fram:  

 Hvert er viðhorf íbúa Reykjanesbæjar og annarra þátttakenda til fjölskyldu- 
og menningarhátíðarinnar Ljósanætur og hver er upplifun þeirra af hátíðinni? 

o Hvernig er þátttöku í hátíðinni háttað? 

o Hvaða persónulegu áhrif hefur hátíðin haft fyrir þátttakendur? 

o Hvaða félagslegu áhrif hefur hún haft fyrir samfélagið? 

o Hvers konar upplifun fylgir þátttöku í hátíðinni? 

o Hver er styrkur upplifunarinnar? 

 

1.2 FRÆÐILEG NÁLGUN 

Fyrst verður fjallað um rannsóknarsvið viðburða og grein gerð fyrir stöðu þess í 

fræðaheiminum. Hér er um fremur ung fræði er að ræða sem teljast ekki sérstök 

fræðigrein en er betur lýst sem þverfaglegu rannsóknarsviði sem byggir á kenningum og 

aðferðum úr hinum ýmsu greinum, m.a. úr ferðamennsku (e. tourism) og 

tómstundafræðum (e. leisure studies). Nokkuð verður byggt á sviðsmynd Getz og Pages 

(2016) á fræðasviði viðburða og fjallað verður um rannsóknarviðfangsefni greinarinnar og 

stöðu þeirra. Þá verða hugtökin skipulagðir viðburðir, bæjarhátíðir og upplifun skilgreind. 

Því næst verða rannsóknir á persónulegum áhrifum hátíða rædd með sérstakri áherslu 

á upplifun í tengslum við viðburði. Upplifunarhagkerfið, sem gjarnan er kennt við Pine og 

Gilmore (1998), verður reifað og í framhaldi verða rannsóknir á upplifunum á viðburðum 
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skoðaðar og staða slíkra rannsókna rædd. Fjallað verður um kenningar Getz og Pages 

(2016) um upplifun á viðburðum en einnig kenningar Clawsons og Knetsch (2013) sem 

hafa verið ríkjandi þegar kemur að rannsóknum á upplifunum í tómstundafræðum. 

Þá verður sjónum beint að mælingum á upplifunum, sem eru síður en svo einfalt 

fyrirbæri, og grein gerð fyrir þróun á mælitæki ætluðu til mælinga á upplifunum í 

tengslum við viðburði og nefnt er EES-kvarðinn (e. Event Experience Scale) (Richards o.fl., 

2015). Kvarðinn var notaður til  mælinga á upplifun í þeirri rannsókn sem hér var gerð en 

hann er um þessar mundir nýttur til rannsókna víða um heim fyrir tilstilli ATLAS, samtaka 

um fræðslu og rannsóknir í ferðamennsku og afþreyingu, í þeirri viðleitni að afla gagna 

um upplifanir á ólíkum viðburðum og ólíkum stöðum. Mælitækið er enn í þróun og verða 

niðurstöður þessarar rannsóknar innlegg inn í rannsóknir ATLAS-samtakanna (Richards og 

Biaett, 2017).  

Greint verður frá rannsóknum Morgans (2006) og Ryans (2014) til að sýna fram á fleiri 

rannsóknaraðferðir en megindlegar þegar kemur að mati á upplifun en þeir nýttu 

etnógrafískar rannsóknaraðferðir í slíkum tilgangi. 

Að lokinni umfjöllun um persónuleg áhrif viðburða verður vikið að félagslegum áhrifum 

þeirra og fjallað um ýmsar skilgreiningar á þeim en ekki ber öllum saman um hvernig þau 

skuli skilgreind og hvað teljist til þeirra. Úttekt Deery og Jagos (2010) á rannsóknum á 

félagslegum áhrifum viðburða á samfélög verður gerð skil og fjallað um mikilvægi 

skilgreininga á þeim, ekki síst í samhengi stefnumótunar fyrir viðburði. Fjallað verður um 

framlag Wallstams, Ionnaides og Pettersons (2018) en þeir hafa skilgreint sex þætti sem 

þeir telja uppfylla þau skilyrði að geta talist til félagslegra áhrifa tengd viðburðum. 

Loks verður stuttlega gerð grein fyrir rannsókn Grations, Raciti, Getz og Anderssons 

(2016) um almenn áhrif viðburða á íbúa en þeirri rannsókn er ætlað að vera innlegg inn í 

umræðuna um stefnumótun í samhengi viðburða. 

Að lokum verður fjallað um fjölskyldu- og menningarhátíðina Ljósanótt. 

Á eftir fræðilegri umfjöllun verður greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar, svo og frá 

niðurstöðum sem settar verða í fræðilegt samhengi og ályktað út frá þeim. 
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1.3 KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Megindlegri rannsóknaraðferð var beitt við rannsóknina þar sem hún var best talin þjóna 

tilgangi hennar, þ.e. að ná til fremur stórs hóps til að endurspegla skoðanir sem flestra 

íbúa og þátttakenda í hátíðinni. Rannsóknartækið voru tvær spurningakannanir. Önnur 

spurningakönnunin var vefkönnun sem hægt var að nálgast í gegnum Facebook og var 

öllum opin auk þess sem hún var send í tölvupósti til valinna fyrirtækja í Reykjanesbæ. 

Hún byggði því á hentugleikaúrtaki sem leiðir af sér að ekki er hægt að álykta um þýðið 

heldur einungis um þann hóp sem svaraði könnuninni. Til mótvægis við hana var gerð 

önnur spurningakönnun sem samanstóð af 10 spurningum úr vefkönnuninni. Hún var 

símakönnun sem lögð var fyrir 1000 manna úrtak íbúa í Reykjanesbæ með íslenskt 

ríkisfang. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um framkvæmd hennar og úrvinnslu 

tölfræðigagna og byggði hún á slembiúrtaki. Með þessari aðferð gafst kostur á að bera 

saman niðurstöður samsvarandi spurninga sem gaf væntingar um að fremur væri hægt 

að álykta um þýðið út frá vefkönnuninni ef samræmi reyndist í niðurstöðum beggja 

kannananna. 

1.4 RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Á fyrsta fundi menningarráðs Reykjanesbæjar að nýafstaðinni Ljósanótt, þann 13. 

september 2018, var eftirfarandi fært til bókar:  

[...] Á næsta ári er 20 ára afmæli Ljósanætur og í tilefni þess leggur ráðið til að 
kannað verði meðal bæjarbúa viðhorf þeirra til hátíðarinnar. Einnig leggur 
ráðið til að meira verði lagt í hátíðina af því tilefni og skorar á fyrirtækin í 
bænum að koma sterk inn í fjáröflun næsta árs. Reynt verður að auka þátttöku 
íbúa af erlendum uppruna. Ráðið ætlar sér í stefnumótun fyrir hátíðina. Ráðið 
þakkar öllum þeim sem stóðu að framkvæmd Ljósanætur í ár. (Reykjanesbær, 
e.d.-a). 

Segja má að þessi bókun hafi ráðið úrslitum um að rannsakandi ákvað að ráðast í þá 

rannsókn sem hér var framkvæmd. Rannsakandi, sem er fæddur og uppalinn í Keflavík og 

þátttakandi í Ljósanótt frá upphafi, hefur einnig síðustu 10 árin starfað að 

menningarmálum í Reykjanesbæ og situr m.a. í framkvæmdanefnd Ljósanætur. Í langan 

tíma hafði sú hugmynd gerjast með honum að gera rannsókn á Ljósanótt og beindist 

áhuginn fyrst og síðast að fólkinu, íbúum og öðrum gestum hátíðarinnar, og því hvaða 

merkingu hátíðin hefði fyrir þá. Þegar hugmyndin var á frumstigi var Reykjanesbær að 
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ganga í gegnum miklar efnahagsþrengingar og hafði áður lent í áföllum eins og brotthvarfi 

varnarliðsins af Miðnesheiði með tilheyrandi atvinnuleysi. Síðan þá má segja að 

samfélagsgerðin hafi einnig tekið vissum stakkaskiptum með fordæmalausri íbúafjölgun 

þar sem mikill meirihluti nýrra íbúa er með erlent ríkisfang. Þá bærðist í huga rannsakanda 

spurningin hversu miklu máli viðburður eins og Ljósanótt skipti í raun og veru og hvort 

hann mætti nýta til uppbyggingar í samfélaginu, fyrir einstaklingana sjálfa, persónulega 

og félagslega. Rannsakandi velti einnig fyrir sér hvort hátíðin hefði mögulega haft einhver 

áhrif á fólk umfram þau sem eiga sér stað nákvæmlega á meðan hátíðin stendur yfir. Eftir 

að hafa sökkt sér ofan í viðfangsefnið og fræðilegt efni því tengdu beindist áhugi 

rannsakanda einnig mjög að þeirri upplifun, sem fólk verður fyrir á hátíðum, og hvaða 

upplýsingar upplifunin geti mögulega gefið t.d. um stöðu hátíðarinnar. 

Einnig var ljóst að á þeim 20 árum, sem Ljósanótt hefur verið haldin, hafa rannsóknir á 

henni verið mjög takmarkaðar. Tilefnið var því gott og full ástæða til að leggja út í slíka 

rannsókn, ekki síst þar sem fyrir lá bókun menningarráðs um að viðhorf bæjarbúa til 

hátíðarinnar skyldi kannað. 

Þá spillti ekki fyrir sú fyrirætlan menningarráðs að ætla sér  að móta stefnu fyrir 

hátíðina. Til að vita hvert skal stefna er ekki verra að vita hvar við erum stödd. Það er mat 

rannsakanda að framlag rannsóknarinnar geti orðið mikilvægt innlegg inn í þá vinnu. 

Í huga rannsakanda er engum vafa undirorpið að Ljósanótt er afar jákvætt verkefni, 

jafnt fyrir þá sem halda hátíðina og þá sem njóta hennar. Á sama tíma vaknar sú spurning 

hvort hún geti ef til vill skilað íbúum Reykjanesbæjar og öðrum þátttakendum meiru en 

því sem hún gerir nú þegar, t.d. í aukinni upplifun, meiri gleði, meiri virkni, sterkari 

samkennd og bættri lýðheilsu.  

1.5 UPPBYGGING RITGERÐAR 

Uppbygging ritgerðarinnar er með hefðbundnum hætti og skiptist í sex kafla. Í inngangi 

er stuttlega vikið að helstu þáttum rannsóknarinnar, rannsóknarspurning sett fram og val 

viðfangsefnis rökstutt. Þá tekur við fræðilegur kafli þar sem rannsóknarsviðið er skoðað, 

hugtök skilgreind og grein gerð fyrir ýmsu fræðilegu efni og rannsóknum sem þessi 

rannsókn byggði á. Í þriðja hluta er vikið að aðferðafræði rannsóknarinnar og fjallað um 

þátttakendur hennar, hönnun hennar, framkvæmd og rannsóknaraðferðir. Því næst er 
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grein gerð fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og samhliða ályktað um þær eftir því sem 

við á. Þá tekur við umræðukafli þar sem heildarniðurstöður eru ræddar, 

rannsóknarspurningu svarað og fræðilegt framlag og hagnýtt gildi rannsóknarinnar rætt 

auk þess sem vikið er að hugmyndum um frekari rannsóknir.  
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2 FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna viðhorf íbúa í Reykjanesbæ og annarra 

þátttakenda til menningar- og fjölskylduhátíðarinnar Ljósanætur og gera tilraun til að 

mæla og skilgreina þá upplifun sem fólk verður fyrir á hátíðinni. Niðurstöðurnar verða 

bornar saman við vitneskju, sem til staðar er um áhrif viðburða og hátíða á fólk, og mat 

lagt á það að hve miklu leyti hún eigi við þátttakendur í Ljósanæturhátíðinni. Í þessu 

samhengi hefur margt verið rannsakað vel, svo sem hagræn áhrif og hvati til þátttöku í 

viðburðum og hátíðum, en annað mun minna og má þar nefna upplifunarþáttinn sem  var 

kjarninn í þessari rannsókn.  

Hér verður fjallað um stöðu rannsókna á viðburðum og hátíðum í fræðilegu samhengi. 

Viðburðir verða skilgreindir og flokkaðir og sjónum beint að bæjarhátíðum og 

rannsóknum á þeim. Þá verður grein gerð fyrir þeim persónulegu áhrifum sem skipulagðir 

viðburðir geta haft með sérstakri áherslu á þátt upplifunar. Leitast verður við að skilgreina 

hvað felst í upplifun og grein gerð fyrir ólíkum rannsóknaraðferðum til að mæla hana. Þá 

verða félagsleg áhrif hátíða einnig til umræðu og fjallað um rannsóknir á þeim. Loks 

verður fjallað um fjölskyldu- og menningarhátíðina Ljósanótt.  

2.1 RANNSÓKNARSVIÐ VIÐBURÐA 

Það hefur vart farið fram hjá nokkrum að viðburðir af ýmsu tagi njóta síaukinna vinsælda 

meðal landsmanna og virðist framboð þeirra og þátttaka í þeim aukast jafnt og þétt. Í 

rannsókn Valgerðar Guðrúnar Halldórsdóttur (2015) á hátíðavæðingu lista í Reykjavík 

kemur fram að árið 2003 hafi listahátíðir í Reykjavík verið 13 talsins en árið 2014 hafi þær 

verið orðnar 45 svo að dæmi sé tekið og eru þá annars konar menningarviðburðir ótaldir. 

Þá má einnig nefna þá sprengingu sem orðið hefur í tónleikahaldi á Íslandi á síðustu árum 

m.a. með tilkomu Hörpu og fjölgun á heimsóknum þekktra erlendra tónlistarmanna sem 

geta laðað að sér þúsundir gesta (Yfir 23.000 miðar seldir á Guns N’ Roses, 2018). Til marks 

um þetta sóttu hátt í 240 þúsund manns almenna tónleika í Hofi, Hörpu og Salnum árið 

2015, eða sjö af hverjum tíu landsmönnum, samanborið við um 25 þúsund manns sem 

sóttu almenna tónleika árið 2009 og er tilkoma Hörpu árið 2011 talin vega þarna þyngst 

(Hagstofan, 2015).  
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Sambærileg þróun virðist hafa átt sér stað annars staðar í heiminum og eru skipulagðir 

viðburðir ört vaxandi félagslegt og menningarlegt fyrirbæri og vinsælt og hentugt form til 

miðlunar menningar (Getz og Page, 2016). Þessa þróun má mögulega rekja til þess að 

samhliða því að fólk hefur meira fé aflögu til neyslu er frítími þess af skornum skammti 

sem hefur leitt af sér þörf á vel skipulögðum eða afmörkuðum hágæðaupplifunum svo 

sem viðburðum af ýmsu tagi (Page og Connell, 2012). Þá virðist mega merkja aukna 

áherslu á verkefnavæðingu hér á landi í kjölfar innleiðingar stefnu um árangursríkan 

ríkisrekstur þar sem árangur, skilvirkni og hagkvæmni eru lykilhugtök. Til dæmis er þar 

lögð áhersla á sveigjanleika við úrlausn nýrra og tímabundinna verkefna í stað þess að 

setja á fót nýjar stofnanir (Stefna um árangursríkan ríkisrekstur. Skilvirk þjónusta á 

einfaldan og hagkvæman hátt, 2007). Þannig gæti hafa skapast frjór jarðvegur fyrir 

styrkveitingar til verkefna eins og hátíða sem eru afmarkaðar í tíma og rúmi, hafa skýrt 

upphaf og skýran endi og árangurinn þannig nánast áþreifanlegur sem fellur vel að 

markmiðum stefnunnar.  

Í réttu samhengi við fjölgun á skipulögðum viðburðum hafa rannsóknir á þeim og 

fræðileg skrif um þá margfaldast síðan á 10. áratug síðustu aldar. Þess ber þó að geta að 

rannsóknir á viðburðum eru ekki nýjar af nálinni og eiga sér langa hefð í ýmsum 

fræðigreinum innan félagsvísinda (Getz og Page, 2016). Í umfjöllun Falassis (1987) á 

hugtakinu hátíð (e. festival) segir hann til að mynda að allt frá því á 19. öld hafi fræðimenn 

á sviði trúarbragða, mannfræði, félagsfræði og þjóðfræði sýnt fyrirbærinu áhuga, greint 

það, lýst því og síðar túlkað það.  

Þrátt fyrir þá miklu aukningu sem orðið hefur á rannsóknum og skrifum um viðburði 

virðist eining ríkja um að vart sé hægt að tala um sérstaka fræðigrein að svo stöddu. Getz 

og Page (2016) kjósa að tala um rannsóknarsvið viðburða (e. event studies). Er þá átt við 

þann fræðilega vettvang þar sem þekking og kenningar um skipulagða viðburði verða til. 

Rannsóknarsviðið mætti skilgreina sem þverfaglegt, þar sem allt sem við kemur 

skipulögðum viðburðum, stjórnun þeirra, hönnun og framleiðslu er til umfjöllunar og þar 

sem byggt er á kenningum og aðferðafræði úr mörgum fræðigreinum allt eftir því 

viðfangsefni sem er til umfjöllunar hverju sinni. Þannig geta kenningar í félagsfræði átt við 

þegar félagsleg áhrif viðburða eru skoðuð, kenningar í hagfræði þegar hagræn áhrif eru 

skoðuð, kenningar í sálfræði þegar persónuleg áhrif eru skoðuð o.s.frv.  
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Samkvæmt Getz og Page (2016) ættu viðfangsefni rannsóknarsviðsins að vera þau að 

útskýra hlutverk og mikilvægi skipulagðra viðburða í mannlegu samfélagi og hvernig þeir 

staðir, þar sem viðburðir eru haldnir, breytast vegna tímabundinnar virkni sem 

endurskilgreinir hvernig fólk sér og upplifir hversdagslega staði. Þessi viðfangsefni 

rannsóknarsviðsins ættu að bjóða upp á djúpa innsýn í þróun viðburða og ólíkra forma 

þeirra. Einnig ættu þau að útskýra hvað hefur áhrif á upplifanir, hvernig má hafa áhrif á 

þær og að lokum að leggja til leiðir þar sem hægt er að spá fyrir um og stjórna útkomu úr 

skipulögðum viðburðum. 

Byggt á ítarlegri greiningu fræðimanna á rannsóknum og rituðu efni um viðburði má 

skipa umfjölluninni og þekkingarfræðilegum grunni í þrjá megin flokka. Það er (1) hin 

klassíska umfjöllun sem á rætur í mannfræði og félagsfræði og fjallar um hlutverk, 

mikilvægi og áhrif skipulagðra viðburða í samfélögum og menningu; (2) 

viðburðaferðamennska, sem beinir sjónum að því hvernig viðburðir geta aukið hagvöxt 

og markaðssetningu staða. Mat á hagrænum áhrifum hefur verið alls ráðandi í þessum 

flokki sem og rannsóknir á hvötum til ferðalaga. Hér er mjög byggt á kenningum í hagfræði 

og neytendahegðun; (3) loks skal nefna viðburðastjórnun, sem er yngsti flokkurinn þegar 

kemur að fræðilegu efni og rannsóknum, og fjallar um leiðir til að koma á fót og stjórna 

viðburðum og skipulagsheildum þeim tengdum. Það er til að mynda ekki fyrr en um 1990 

sem farið er að skrifa námsbækur á sviði viðburðastjórnunar en þekkingargrunnur hennar 

er að miklu leyti sóttur til viðskipta- og stjórnunarfræða (Getz, 2012).  

Getz (2012) segir margar spurningar þarfnast fræðilegrar nálgunar svo framfara megi 

vænta á rannsóknarsviði viðburða. Meðal þeirra eru þessar: 

a. Hvers vegna finnast skipulagðir viðburðir í öllum samfélögum í gegnum 

söguna? 

b. Hvaða hlutverki gegna þeir eða hvaða markmið nást með þeim (frá 

sjónarhorni hinna ólíku og mörgu hagsmunaðila)? 

c. Hvers vegna sækir fólk viðburði og hvernig velur það hverja það vill sækja? 

d. Hvernig upplifir fólk og hópar ólíka viðburði og hvernig reyna þeir sem stýra 

viðburðum að hafa áhrif á upplifunina? 
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e. Hvernig breytist fólk (ef nokkuð) vegna upplifana sem það verður fyrir á 

viðburðum? 

f. Með hvaða hætti er þróun viðburða? 

g. Hver er framtíð skipulagðra viðburða? Geta t.d. sýndarviðburðir leyst af 

hólmi viðburði þar sem fólk er samankomið? 

Til að draga þetta saman má segja að rannsóknarsvið viðburða nái yfir mörg svið og þannig 

geti hátíðir og viðburðir haft félagslegar, hagrænar, persónulegar og táknrænar víddir, allt 

eftir eðli þeirra. Af þeim sökum er áframhaldandi þörf á þverfaglegum rannsóknum 

tengdum viðburðum, bæði í þeim tilgangi að smíða kenningar en einnig til að styðja við 

stefnumótun um þá og framkvæmdaþáttinn (Getz, 2012). Í þeirri rannsókn, sem hér var 

framkvæmd, var sjónum m.a. beint að því hvernig viðhorf fólks er til 

Ljósanæturhátíðarinnar og hvernig það upplifir hana. Leggur rannsóknin því af mörkum 

til spurninga b. og d. hér á undan. 

2.1.1 Rannsóknir á hátíðum 

Hvað rannsóknir á hátíðum varðar nefnir Getz (2010) að margt hafi verið mjög vel 

rannsakað en þó skorti víða rannsóknir. Meðal annars sé skortur á stærri rannsóknum 

byggðum á þýði heillar þjóðar en langalgengast sé að rannsóknir á hátíðum byggist á 

einstökum hátíðum í umhverfi rannsakandans. Þá hafi hvatar til þátttöku í hátíðum verið 

vel rannsakaðir en hin raunverulega upplifun, sem fólk verður fyrir á hátíðum og merking 

henni tengd, sé minna rannsökuð og bendir hann á að þörf sé á fyrirbærafræðilegum 

rannsóknum í þeim tilgangi auk matsaðferða sem taki til mats á upplifunum. Þá sé þörf á 

samanburðarrannsóknum á milli ólíkra menningarheima (e. cross-cultural), skortur sé á 

tilraunum við hönnun hátíða og rannsóknum á gildi hátíða fyrir fólk ásamt ýmsu fleiru. 

Hér gildi því líkt og um viðburði almennt að mikil þörf sé á þverfaglegum rannsóknum, 

meiri skörun á milli fræðasviða og fjölbreyttari rannsóknaraðferða.  

2.2 VIÐBURÐIR 

Ætla má að almennur skilningur á hugtakinu viðburður feli í sér uppákomu af einhverju 

tagi sem fram fer á ákveðnum tíma og stað, utan hinnar daglegu rútínu. Tónleikar, 

leiksýningar, íþróttaleikir og hátíðir eru dæmi sem koma fljótt upp í hugann. 
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Getz (2012) leggur til eftirfarandi skilgreiningu á sérstökum viðburðum og víkur hún 

bæði að neytendum og skipuleggjendum viðburða:  

1. „Sérstakur viðburður á sér stað einu sinni eða óreglulega utan reglubundinnar 

dagskrár eða starfsemi skipuleggjenda.“1 

2. „Fyrir viðskiptavin eða gest skapar sérstakur viðburður tækifæri til upplifunar utan 

þess sem honum stendur venjulega til boða eða umfram hversdagslega upplifun.“2 

Getz og Page (2016) segja um sérstakan viðburð að um félagslega smíð sé að ræða, 

skapaða til að ná fram ákveðinni niðurstöðu hvort sem hún tengist viðskiptum, 

efnahagslífi, menningu, samfélaginu eða umhverfinu. Skipulagning slíks viðburðar feli í 

sér hönnun og innleiðingu á ákveðnu þema, umgjörð, neysluvarningi, þjónustu eða 

dagskrá, sem leggi til, bjóði eða þvingi upplifun upp á þátttakendur, gesti, áhorfendur eða 

aðra hagsmunaaðila. Þá sé sérhver upplifun á viðburði persónuleg og einstök og verði til 

í samspili umgjarðar, dagskrár og fólks. 

Menn setja gjarnan merkimiða á viðburðina og kalla þá t.d. hátíð, ráðstefnu, íþróttaleik 

o.s.frv. og flokka þá þannig eftir formi eða þeim sameiginlegu einkennum sem þeir hafa í 

hugum fólks. Dæmi um slíka formgerðarflokkun er þessi (Getz og Page, 2016): 

 Menningartengd hátíðarhöld: 

Hátíðir, hátíðahöld tengd menningararfi, kjötkveðjuhátíðir, trúarlegir siðir, 
pílagrímsferðir, skrúðgöngur 

 Verslun og viðskipti: 

Fundir, ráðstefnur, kaupstefnur, sýningar, markaðir, fyrirtækjaviðburðir, 
fræðslu- og vísindaráðstefnur 

 Listir og skemmtanir: 

Tónleikar, sýningar, leiksýningar, listsýningar, verðlaunaafhendingar 

 Íþróttir og tómstundir: 

                                                      
1 A special event is a one-time or infrequently occuring event outside the normal programme or 

activities of the sponsoring or organizing body. (Getz, 2012).  
2 To the customer or guest, a special event is an opportunity for an experience outside the normal range 

of choices or beyond everyday experience. (Getz, 2012). 
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Leikir, íþróttamót 

 Stjórnmál og atburðir á vegum ríkja: 

Leiðtogafundir, konunglegar uppákomur, hersýningar, opinberar heimsóknir, 
pólitískar ráðstefnur 

 Einkaviðburðir: 

Fagnaðir vegna persónulegra tímamóta, samkvæmi, brúðkaup 

Það er þó vissulega hægt að flokka viðburði eftir ýmsum öðrum viðmiðum svo sem 

þeim áhrifum sem þeir hafa eins og að veita innblástur eða stuðla að persónulegum vexti  

en einnig eftir því hlutverki sem þeir gegna. Þannig hafa sumir viðburðir svo ríku hlutverki 

að gegna þegar kemur að hefðum, aðdráttarafli, gæðum eða kynningu að þeir færa 

viðburðarstaðnum ákveðið samkeppnisforskot. Þeir hafa verið kallaðir „hallmark events“ 

á ensku sem ef til vill mætti útleggja sem einkennisviðburði staða. Viðburðurinn og 

staðurinn tengjast þá órjúfanlegum böndum í huga fólks og segja má að þeir verði að eins 

konar stofnun í sínu samfélagi (Getz og Page, 2016). Með hliðsjón af hátíðum á Íslandi er 

ekki óvarlegt að segja að Ljósanótt – eins og margar aðrar bæjarhátíðir hér á landi – 

uppfylli slík skilyrði. Slíkar bæjarhátíðir tengjast heimabæ sínum órjúfanlegum böndum 

og eru orðnar að nokkurs konar stofnun í menningarlífi heimabæjanna ásamt því að vera 

vel þekktar um allt land. 

Viðburðir eru þannig ákaflega fjölbreyttir bæði hvað varðar stærð, eðli og form. Tilurð 

þeirra er einnig afar breytileg. Sumir eiga sér ríka hefð nátengda þeirri menningu, sem 

þeir eru sprottnir úr, t.d. hátíðir sem tengjast uppskeru á meðan aðrar byggja á gömlum 

merg en hafa þróast mjög svo sem Ólympíuleikar nútímans. Aðrir viðburðir eru nýrri af 

nálinni og spretta af annars konar þörf, t.d. til að efla verslun og viðskipti staða, auka 

fjölbreytni fyrir íbúa og gesti eða efla ferðamannastraum (Ryan, 2014). Hver svo sem 

ástæðan er virðist þörfin fyrir alls kyns viðburði svo sannarlega vera til staðar. 

2.3 BÆJARHÁTÍÐIR 

Í þeirri rannsókn sem hér er til umfjöllunar var sjónum beint að því formi viðburða sem 

kallast hátíð (e. festival) og það síðan þrengt enn niður í það sem hér verður kallað 

bæjarhátíð (e. community festival). Eins og með flest önnur hugtök er á þeim að finna 

fleiri en eina skilgreiningu.  
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Falassi (1987) segir hátíðir félagslegt fyrirbæri sem finnist í flestum mannlegum 

samfélögum og að skilningur á því sé nokkuð margþættur. Þannig geti hátíð t.d. verið 

viðburður þar sem helgisiðum er fagnað, árleg hátíðarhöld tengd merkilegu fólki, 

viðburðum, uppskeru á mikilvægri afurð, listtengdir viðburðir, markaðir eða jafnvel 

almenn glaðværð. Hann setur fram nokkuð ítarlega skilgreiningu á hugtakinu, sem hann 

sækir til félagsvísinda, og talar m.a. um sem félagslegt tilefni sem endurtekur sig öðru 

hverju og sem allir meðlimir samfélags taki beinan eða óbeinan þátt í.  

Jepson og Clarke (2013) beina sjónum sínum að bæjarhátíðum og segja flestar 

skilgreiningar á þeim eiga það sammerkt að líta á nærsamfélagið sem lykilþátt í velgengni 

þeirra. Þeir segja menningu og samfélög samtvinnaða þætti og því verði skilgreining á 

bæjarhátíð að hafa tilvísun í menningu samfélagsins. Þannig skapist tækifæri til að ná til 

allra hópa, einnig íbúa af erlendum uppruna, enda væri erfitt að endurspegla samfélagið 

án aðkomu þeirra sem samfélaginu tilheyra. Þannig megi tryggja stuðning íbúanna við 

hátíðina. Þeir Jepson og Clarke (2013, bls. 7) segja að á öllum stigum hátíðar ætti að leggja 

áherslu á að byggja upp og styrkja stolt íbúa af bænum sínum. Byggt á þessum rökum og 

skilgreiningum ýmissa annarra leggja þeir til þá skilgreiningu á bæjarhátíðum að þær séu 

„þematengdir samfélagslegir viðburðir eða röð viðburða sem séu afrakstur skipulags sem 

átt hefur sér stað í samfélaginu og hefur að markmiði að fagna lífsstíl fólks og hópa í 

samfélaginu með áherslu á sérstakan stað og stund“.3  

Í rannsókn Kinnunen og Haahtis (2015a) á sautján finnskum sumarhátíðum og 

viðburðum eru meginniðurstöður taldar gefa tilefni til endurskoðunar á skilgreiningu 

Jepsons og Clarkes (2013). Þau Kinnunen og Haahti leggja til að skilgreiningin verði 

útvíkkuð á þann veg að ekki sé einvörðungu um að ræða niðurstöðu skipulagsferlis innan 

samfélagsins þar sem í ýmsum tilvikum í Finnlandi séu hátíðir afsprengi hugmynda, sem 

sprottnar eru frá einstaklingum, sem síðan hafa þróast áfram með ýmsum 

samstarfsaðilum og hagsmunaaðilum. Sjálfur staðurinn getur verið kveikja að viðburði en 

velgengni hans byggist síðan á því hvort væntingum og óskum þátttakenda og 

                                                      
3 Themed and inclusive community event or series of events which have been created as the result of 

an inclusive community planning process to celebrate the particular way of life of people and groups in the 

local community with emphasis on particular space and time. (Jepson og Clarke, 2013, bls. 7). 
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hagsmunaaðila sé mætt. Slík dæmi má einnig finna hér á landi og má í því samhengi t.d. 

nefna hátíðina „Aldrei fór ég suður“ þar sem feðgar fá hugmynd yfir bjórglasi og ímynda 

sér stórhátíð á Ísafirði þar sem venjulegt fólk er stjörnurnar og poppstjörnurnar eru 

aukaatriði. Hugmyndin var að bjóða nokkrum vinum úr bransanum vestur og sýna þeim 

af hverju þeir byggju á mörkum hins byggilega heims (Aldrei fór ég suður, e.d.). Varla er 

því hægt að segja að tilkoma hátíðarinnar hafi verið afrakstur skipulags sem átti sér stað 

í samfélaginu þótt mögulegt sé að þannig hafi það orðið á síðari stigum. Ekki er ólíklegt 

að hátíðin hafi síðar byggt upp og styrkt stolt bæjarbúa vegna þeirrar velgengni sem hún 

hefur notið. 

Kinnunen og Haahti leggja því til eftirfarandi skilgreiningu á því sem þau kalla 

menningarhátíð (e. cultural festival):   

Sérstakur viðburður sem býður upp á menningartengda dagskrá sem er 
framleidd og flutt af fleirum en einum listamanni, er opinn almenningi, 
skipulagður einu sinni á ári eða sjaldnar, stendur yfir í afmarkaðan tíma og 
hefur upp á að bjóða alls kyns afþreyingu eða starfsemi á sama stað eða 
svæði. (Kinnunen og Haahti, 2015b, bls. 1)4 

 Þetta fyrirkomulag minnir um margt á það sem gengur og gerist á íslenskum bæjar- 

og/eða menningarhátíðum og gæti Ljósanótt ásamt Aldrei fór ég suður og mörgum öðrum 

hátíðum vel fallið undir þessa skilgreiningu. 

Getz og Page (2016) bjóða upp á enn einfaldari skilgreiningu og segja hátíðir (e. 

festival)  vera „hátíðarhöld fyrir almenning með sérstöku þema.“ Skilgreining þeirra rímar 

þannig mjög vel við margar þær bæjarhátíðir sem við þekkjum hér á landi og nægir í því 

samhengi að nefna t.d. Fiskidaginn mikla á Dalvík þar sem fiskafurðir eru í forgrunni, 

Eistnaflug í Neskaupstað þar sem þungarokkið ræður ríkjum, Franska daga á Fáskrúðsfirði, 

Danska daga í Stykkishólmi og þannig mætti áfram telja. Hvað Ljósanótt í Reykjanesbæ 

varðar má segja að menningaráhersla hátíðarinnar gæti verið það þema sem tengdi 

hátíðina við þessa skilgreiningu, sem hátíðarhald með sérstöku þema. 

Getz og Page (2016) fjalla jafnframt um þá þróun sem orðið hefur á merkingu og 

hlutverki hátíða. Sífellt fleiri hátíðir séu fyrst og fremst framleiðsla á skemmtiatriðum og 

                                                      
4 A special event that offers cultural programme created or performed by more than one artist, is open 

for the public, arranged once a year or more seldom, has a limited duration, and comprises several activities 
arranged in the same place or region. (Kinnunen og Haahti, 2015b, bls. 15).  
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margar þeirra séu fyrst og síðast búnar til sem hluti af stefnu t.d. bæjarfélaga í öðrum 

tilgangi en þeim að fagna eða minnast einhverra raunverulegra þátta úr samfélaginu eða 

sögunni og er þá kannski fyrst og fremst verið að horfa til þeirra efnahagslegu áhrifa sem 

fylgt geta hátíðunum.  

2.4 PERSÓNULEG ÁHRIF HÁTÍÐA 

Ætla má að allir viðburðir séu skipulagðir með einhvers konar markmið í huga sem þýðir 

að einhvers konar áhrifa (e. impact) er vænst af þeim. Áhrifin geta m.a. verið persónuleg, 

félagsleg, menningarleg, hagræn, pólitísk og umhverfisleg (Getz og Page, 2016). 

Mælitæki, sem geta metið þessi áhrif, eru gagnleg þeim fjölmörgu hagsmunaaðilum sem 

að viðburði standa, hvort sem það eru skipuleggjendur, yfirvöld eða styrktaraðilar. 

Niðurstöður slíkra mælinga gætu verið lykilþáttur þegar kemur að því að færa rök fyrir 

tilverurétti viðburðar. 

Samkvæmt Getz og Page (2016) eru persónuleg áhrif minnst rannsakaðasta 

viðfangsefnið í rannsóknum á viðburðum og því minnstur skilningur á þeim. 

Tómstundafræði (e. leisure studies) er það fræðasvið sem þó getur lagt nokkuð af 

mörkum til þessa viðfangsefnis þótt það eigi ekki alltaf við. 

Rannsóknir á persónulegum áhrifum hafa að markmiði að komast að því hvernig eða 

hvort viðburðir geta breytt fólki eða haft áhrif á það. Slík vitneskja er auðvitað afar 

mikilvæg en að sama skapi getur reynst erfitt að sýna fram á hana. Í því samhengi er 

upplifun fólks talin lykilatriði og hún getur vissulega verið afar ólík eftir einstaklingum, því 

sem þeir hafa í farteskinu og hversu tengdir viðburðinum þeir eru. Ýmsir aðrir þættir hafa 

áhrif á upplifun, t.d. væntingar fólks til viðburðar og almennar aðstæður þess, félagslegar 

eða fjárhagslegar. Að auki hafa ýmsir ytri þættir áhrif á upplifun, svo sem ríkjandi viðhorf 

til viðburðar, eins og það birtist í fjölmiðlum, og álit annarra viðmiðunarhópa. Þá geta 

stjórnendur og hönnuðir viðburða einnig haft áhrif á persónulega upplifun fólks (Getz og 

Page, 2016).  

Hér eru því ákaflega spennandi og verðug rannsóknarefni á ferðinni, ekki síst fyrir 

skipuleggjendur viðburða þar sem jákvæð áhrif þeirra virðast geta haft áhrif á fólk, auk 

þess sem það er mikilvægt fyrir fræðasvið viðburða að sem skilmerkilegastar upplýsingar 
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liggi fyrir um áhrif þeirra, ekki síst með tilliti til stuðnings og styrkveitinga sem eru oft 

forsenda fyrir tilveru þeirra.  

2.4.1 UPPLIFUN 

„ ... hátíðir bjóða upp á stað og stund fjarri hversdagsleikanum þar sem tilfinningaríkar og 

óvenjulegar upplifanir geta orðið til og þeim deilt“ (Morgan, 2008, bls. 1).5  

2.4.1.1 Upplifunarhagkerfið 

Notkun á hugtakinu upplifun hefur náð útbreiðslu á síðustu 20 árum einkum vegna þess 

að fyrirtækjageirinn hefur nýtt sér það til að auka samkeppnisforskot sitt, auk þess sem 

mikilvægi þess hefur aukist í viðskiptum, ferðamennsku, afþreyingu og viðburðageiranum 

sem gengur út á að útvega viðskiptavinum sínum upplifanir (Berridge, 2012). 

Hugmyndin um upplifunarhagkerfið er gjarnan tengt við þá Pine og Gilmore (1998) 

sem voru fyrstir til að fjalla um það í grein sinni Welcome to the Experience Economy og 

ári síðar í bók sinni The Experience Economy (Pine og Gilmore, 2011). Þar er því lýst 

hvernig svokallað upplifunarhagkerfi hafi leyst þjónustuhagkerfið af hólmi með þeirri 

kröfu að fyrirtæki kalli fram tilfinningar og skapi eftirminnilegar upplifanir hjá 

viðskiptavinum. Þeir segja að þegar fólk kaupi þjónustu sé það að kaupa óáþreifanlegar 

athafnir í sína þágu en þegar það kaupi upplifun borgi það fyrir röð eftirminnilegra atvika 

eða viðburða sem fyrirtækið setur á svið, nokkurs konar leikrit sem gengur út á að tengja 

viðskiptavininn á persónulegan og eftirminnilegan hátt við fyrirtækið. Þá segja þeir 

jafnframt að þrátt fyrir að upplifun sé óáþreifanleg kunni fólk að meta hana vegna þess 

að virði hennar búi innra með fólki og lifi áfram eftir að upplifunin er afstaðin. Þess vegna 

hafi rannsóknir sýnt að kaup á upplifun geri fólk ánægðara heldur en kaup á vörum (Pine 

og Gilmore, 2011). Þessi þróun er m.a. sögð byggjast á þeirri staðreynd að viðskiptavinir 

séu almennt orðnir opnari fyrir upplifunum og því að taka meiri áhættu auk þess að vera 

fúsari til að borga háar fjárhæðir fyrir að upplifa eitthvað nýtt vegna þess að almennar 

vörur og þjónusta fullnægja þörfum þeirra ekki nægjanlega lengur (Smidt-Jensen, Skytt 

og Winther, 2009).  

                                                      
5 ... festivals provide a space and time away from everyday life in which intense extraordinary 

experiences can be created and shared. (Morgan, 2008, bls. 1). 
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Kenningar Pines og Gilmores um að hægt sé að hafa áhrif á hegðun neytenda með 

upplifunum vekur upp áhugaverðar spurningar um hvers konar upplifunum fólk verður 

fyrir á viðburðum eins og bæjarhátíðum og hvort mögulega sé markvisst hægt að nýta 

upplifunarþáttinn til að hafa áhrif á tilfinningar fólks í því samhengi? Eru bæjarhátíðir að 

einhverju leyti vannýtt auðlind, sem með ákveðinni aðferðafræði getur skilað íbúum 

meiru en raun ber vitni? Pine og Gilmore (2011) virðast ekki í nokkrum vafa um að hægt 

sé að hafa áhrif á fólk með upplifunum og ítreka að það að „setja á svið“ upplifun snúist 

ekki um að skemmta fólki heldur að fá það til að að gefa sig í það sem boðið er upp á. Það 

hvernig þátttöku neytandans er háttað hefur áhrif á hver upplifunin verður. Annars vegar 

skiptir máli hversu virk þátttaka hans er í viðburðinum þ.e. hvort hann er óvirkur 

áhorfandi að honum eða virkur gerandi í honum og allt þar á milli. Hins vegar skiptir máli 

með hvaða hætti hann tengir sig við viðburðinn, þ.e. hvort viðburðurinn fangi fyrst og 

fremst athygli hans eða hvort hann hreinlega sökkvi sér inn í hann og verði sjálfur hluti af 

upplifuninni. Hvar á þessum tveimur kvörðum fólk er staðsett í hvert sinn ræður því af 

hvaða tagi upplifunin verður.  

Samkvæmt Pine og Gilmore (2011) geta viðburðir haft þau áhrif að umbreyting (e. 

transformation) verður innra með viðskiptavinunum. Þannig geta þeir sem standa að 

hönnun viðburða haft það að markmiði að reyna að ná fram fyrir fram gefnum 

niðurstöðum, t.d. með tilliti til heilsu og velferðar, náms, hamingju og fullnægju (Getz og 

Page, 2016). Þann fyrirvara verður þó að setja við kenningar Pines og Gilmores að þær 

eiga við í samskiptum fyrirtækis og viðskiptavina þar sem viðskiptavinurinn greiðir fyrir 

upplifun sína.  

Þekkingarfræðileg úttekt hefur verið gerð á notkun hugtaksins upplifun í samhengi 

neytendaupplifunar (e. consumer experience) sem leiddi í ljós fjölmargar skilgreiningar 

sprottnar upp úr ólíku fræðilegu samhengi. Upplifunin getur verið af ýmsum toga og 

samsett af fjölbreyttum ytri þáttum eða umhverfislegum þáttum auk innri þátta sem 

hrinda af stað margs konar vitsmunalegum, hegðunarlegum eða tilfinningalegum 

viðbrögðum við neyslu á vörum eða þjónustu (Walls, Okumus, Wang og Kwun, 2011). Í 

samantekt umræddrar úttektar segir að í neytendasamhengi megi segja um upplifun (e. 

consumer experience) að hún sé það sem verði til í samskiptum neytandans og þess sem 

mætir honum í formi vöru, þjónustu eða viðskipta. Neytandinn er þannig ekki 
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aðgerðarlaus eða óvirkur móttakandi heldur nánast eins og meðframleiðandi 

upplifunarinnar og hefur áhrif á hver hún verður. Þannig verður hún mismunandi á milli 

ólíkra einstaklinga eftir því hvað þeir leggja af mörkum til hennar, byggt á persónuleika 

þeirra, aðstæðum og fleiru (Boswijk, Peelen og Thijssen, 2006; Walls o.fl., 2011).  

Áhrifa upplifunarhagkerfisins á níunda áratugnum gætti þó ekki einvörðungu í verslun 

og viðskiptum heldur mátti einnig greina þá breytingu í menningarstefnum víða í Evrópu 

að ekki var lengur litið á listir og menningu sem þjónustu við fólk og samfélag heldur sem 

söluvöru sem gat skilað samfélögum tekjum. Þannig gat til að mynda framleiðsla á 

upplifunum, svo sem viðburðum og hátíðum, skapað störf, aukið tekjur og samhliða aukið 

lífsgæði fyrir íbúa. Þetta varð til þess að fjöldi evrópskra borga setti framleiðslu upplifana 

framarlega í efnahags- og menningarstefnur sínar. Markaður fyrir viðburði af ólíkum toga 

er mikill og ýmsir aðilar og fyrirtæki keppast við að bjóða upp á upplifanir af margvíslegu 

tagi svo að jafnvel má tala um upplifunariðnað, svipað og talað er um ferðamannaiðnað, 

en sá geiri í hagkerfinu sem tengist neyslu á upplifunum hefur verið í mjög hröðum vexti 

(Richards, 2001).  

2.4.1.2 Upplifun á skipulögðum viðburðum 

Upplifun er langt því frá að vera einfalt fyrirbæri og ekki til stöðluð uppskrift að því hvernig 

skapa skuli góða upplifun fyrir þátttakendur í viðburðum. Ein af ástæðum þess hlýtur að 

vera sú hve ólík persónuleg reynsla þátttakendanna er. Það sem einn upplifir sem 

stórkostlegt þykir öðrum harla ómerkilegt sem byggist væntanlega á ýmsu, svo sem fyrri 

reynslu viðkomandi, væntingum, aðstæðum og hugarástandi.  

Samkvæmt Getz (2012) hefur upplifun þrjár víddir:  

 atferli eða hegðun (e. conative dimension) – það sem fólk gerir.  

 vitsmunalega vídd (e. cognitive dimension) – hugsun þ.e. meðvitund fólks um 
upplifunina, fólk getur lagt mat á hana. 

 tilfinningalega vídd (e. affective dimension) –  á hvern hátt það myndi lýsa 
upplifuninni. 

Að auki getur upplifun verið allt frá því að vera mjög persónuleg (andleg, slakandi, 

endurnærandi, menntandi, fagurfræðileg eða þróun á persónulegri hæfni) upp í það að 

vera félagsleg (Getz, 2012). Í því sambandi er hugmynd Turner (1974) um það sem kallað 
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er „communitas“ gjarnan nefnd en þá er átt við að upplifunin færi fólki tilfinninguna fyrir 

því að tilheyra hópi jafningja og deila með þeim sameiginlegum rótum, gildum eða 

tengslum. Þá er einnig í þessu samhengi vísað til hugmynda Csikszentmihalyis (1992) um 

flæði (e. flow) sem eftirsóknarverðustu útkomu upplifunar en þær ganga út á að fólk leiti 

hámarksörvunar sem leiði til flæðis, sem einkennist af djúpri þátttöku eða tengslum við 

viðburðinn og einbeitingu gagnvart því sem á sér stað á þann veg að fólk nánast missir 

sjálfstjórn og gleymir stað og stund (Berridge, 2012; Getz og Page, 2016).  

Þrátt fyrir að margt hafi verið ritað um neytendaupplifun og upplifun ferðamanna í 

margvíslegu fræðilegu samhengi virðist ekki sömu sögu að segja þegar kemur að 

upplifunum tengdum viðburðum en fræðileg skrif um þær eru sögð lítil og brotakennd og 

hefur áherslan að mestu leyti beinst að hagrænum áhrifum og hvötum til þátttöku. Betri 

skilningur á hugtakinu og skýrari skilgreiningar myndi auðvelda rannsóknir á fyrirbærinu 

og því hvers kyns upplifanir skipta fólk mestu máli og leggja mest af mörkum til aukinna 

lífsgæða (Richards o.fl., 2015). 

Það er mat Getz og Pages (2016) að upplifunarlíkan Pines og Gilmores sé gagnlegt til 

að örva hugsun um hannaða upplifun en það skorti fræðilegar stoðir. Þeir leggja fram 

líkan sem lýsir því hvernig upplifun á sér stað í tilfelli skipulagðra viðburða. Í miðjunni er 

svæði upplifunarinnar sem kallast „liminal/liminoid“ -svæðið en í mannfræði vísar það til 

þess ástands þegar umbreyting er að eiga sér stað við helgiathafnir, þátttakandinn er ekki 

lengur sá sem hann var en er ekki orðinn sá sem hann verður, eins konar millibils-svæði. 

Þetta svæði er afmarkað bæði í stað og tíma. Með því er átt við að svæði tekur á sig nýja 

mynd tímabundið vegna dagskrárinnar sem þar fer fram, t.d. með merkingum, 

skreytingum, skemmtidagskrá og viðburðum af ýmsu tagi. Mikilvægast er að um er að 

ræða stað og stund utan þess hefðbundna, eins og t.d. hátíðarsvæði á bæjarhátíð. Áður 

en mætt er á viðburð á sér stað eftirvænting og undirbúningur auk þess sem einhverjir 

hvatar eru til staðar sem reka fólk af stað. Á sjálfu millibils svæðinu er það ekki 

einvörðungu dagskráin eða umgjörðin, sem segir til um hver útkoman verður, heldur 

einnig það sem þátttakandinn hefur í farteskinu, hugsanir hans, reynsla og hversu tilbúinn 

hann er til þátttöku. Að viðburði loknum, þegar þátttakendur hverfa aftur til 

hversdagslífsins, ætti að fylgja því einhvers konar tilfinning um breytingu. Það gæti verið 

tilfinning um að hafa áorkað einhverju, einhvers konar endurnæring eða umbreyting eða 
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jafnvel tilfinning um söknuð vegna þess að eitthvað tók enda eða vegna þess að 

þátttakendurnir kveðja vini eða ættingja sem tóku þátt í viðburðinum með þeim. Þetta 

eru þær tilfinningar sem hvetja til endurtekinnar þátttöku (Getz og Page, 2016).  

Upplifun er þannig miklu stærra fyrirbæri en svo að hún eigi sér stað á einum 

tímapunkti. Í tómstundafræðum eru flestar rannsóknir á upplifun (e. leisure experience) 

byggðar á skilgreiningu Clawsons og Knetsch (2013) sem skipta henni í fimm stig sem öll 

skipta máli: (a) eftirvænting, (b) ferðalag á áfangastað, (c) athafnir á staðnum, (d) ferðalag 

heim og (e) upprifjun. Skilgreiningin hefur verið nýtt í margvíslegum 

tómstundarannsóknum en rannsóknum á sviði viðburða og hátíða er þó ábótavant 

(Botterill og Crompton, 1996). 

2.4.1.3 Rannsóknir á upplifun 

Samkvæmt Getz og Page (2016) eru rannsóknir á upplifun og merkingu kjarninn í 

viðburðarannsóknum. Þær leiðir sem oftast eru farnar í slíkum rannsóknum, eru 

eftirfarandi: 

 Ánægju nálgun. Spurt er um hve ánægt fólk sé með upplifun sína – ekki um 
hverjar þær voru eða hvaða merkingu þær höfðu fyrir það. Gagnlegar 
rannsóknir en ganga ekki nógu langt í að rannsaka sjálfa upplifunina og 
væntingar til hennar. Upplifunin er í raun það sem á endanum veldur 
ánægjunni eða óánægjunni. 

 Ávinnings nálgun. Fólk er beðið um að gefa til kynna hversu sammála það er 
fullyrðingum um þann ávinning sem það telur sig hafa hlotið, svo sem eins og 
að læra eitthvað, komast burt frá hversdagsleikanum o.s.frv. Markmiðið hér er 
að bera saman ávinning á milli ólíkra viðburða og aðstæðna.  

 Upplifunarbyggð nálgun. Fyrirbærafræðilegar aðferðir eru nýttar til að greina 
frá hugsunum, tilfinningum eða hugarástandi á viðburði. 

 Merkingarbyggð nálgun. Þarfnast djúps innsæis sem fæst með því að fylgjast 
með þátttakendum eða með viðtölum eða frásögnum.  

Getz (2012) segir umdeilanlegt hvort upplifun á viðburðum geti umbreytt fólki eða haft á 

það varanleg áhrif en allt snúist það í raun um fyrri reynslu viðkomandi og þá merkingu 

sem hann leggur í upplifun sína. Sú merking eða ágóði sem fólk upplifir getur m.a. falið í 

sér eftirfarandi þætti og átt við um allar þær upplifanir sem fólk verður fyrir: 

 „communitas“ (það sem gerist við þá upplifun að tilheyra og deila 
sameiginlegum þáttum, styrkingu tengsla, gilda og róta) 
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 Virðing (við það að endurspegla sjálfan sig í áliti annarra; sjálfsvirðing, 
orðspor) 

 Nám eða upplýsing (t.d. vegna nýrrar menningarlegrar upplifunar) 

 Sjálfsuppgötvun, sjálfsþroski, skilningur, endurlausn, friðþæging (vegna 
mistaka eða synda) 

 Leikni (vegna hæfileika, líkamlegra sigra) 

 Afrek eða árangur (vegna viðskipta, verslunar, samskipta, sköpunar o.s.frv.) 

 Sköpun eða nýsköpun (að leggja eitthvað varanlegt af mörkum) 

 Uppfylling ábyrgðar (fagmennska, eða með þátttöku sem sjálfboðaliði) 

 Heilsa og vellíðan (í gegnum líkamlega virkni, nám) 

 Skylda uppfyllt, þjóðerniskennd eða tryggð við málstað 

 Sannleikur, heiðarleiki, heilindi (samböndum og eigin hegðun gefin 
merking) 

 Fagurfræði eða að kunna að meta fegurð  

 Frelsi (að geta hegðað sér án hindrana, hið ytra sem innra) 

 Samhljómur (með náttúru eða öðrum) og eining (að tilheyra) 

 Réttlæti (sanngirni og jöfnuður, lýðræðisleg tjáning) 

En hvernig á að meta eða mæla hvort sú upplifun, sem fólk verður fyrir, hafi haft 

einhver slík áhrif á þátttakendur? Slíkt er ekki einfalt mál. Líklegast er að fólk hugsi ekki 

sjálft um þá merkingu sem upplifun hefur í för með sér eða geti yfirleitt komið henni í orð. 

Getz og Page (2016) segja að færast megi nær markinu með því spyrja viðkomandi hvaða 

hag hann teldi sig hafa haft af upplifuninni. Hægt er að biðja fólk um að bregðast við lista 

af fullyrðingum eða lýsingarorðum um viðburðinn til að reyna að komast að því hvort því 

fannst hann eftirminnilegur, umbreytandi eða hafði fyrir það merkingu. Þeir segja að fólk 

vilji að upplifanir þeirra og líf þeirra almennt hafi merkingu en að túlka hana og koma 

henni í orð krefjist djúprar hugsunar og góðs orðaforða og það sé ein þeirra áskorana sem 

rannsakendur standi frammi fyrir, að greina og meta hvaða áhrif upplifun hefur á 

þátttakendur. 
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2.4.1.4 Hönnun mælitækis til mælinga á upplifun 

Í þeirri viðleitni að bregðast við þessari áskorun hafa Richards, Toepoel og Geus (2015) 

þróað mælikvarða sem ætlað er að mæla heildræna upplifun tengda viðburðum í því skyni 

að efla fræðilegan skilning og bjóða upp á hentugt mælitæki til slíkra rannsókna.  

Með því að efla skilning á upplifun þátttakanda í viðburðum, að skilja hvað það er sem 

hefur áhrif á upplifun þeirra og er þeim einhvers virði, geta skipuleggjendur hátíða og 

viðburða betur komið til móts við þátttakendur við skipulagningu eða hönnun viðburða.  

Ofannefndir fræðimenn ganga út frá þeirri skilgreiningu að upplifun tengd viðburðum 

sé:  

Samspil einstaklings og umhverfis viðburðar (bæði líkamlegt og félagslegt), 
háð stigi eða magni þátttöku, sem hefur í för með sér margháttaða þætti 
upplifunar og útkomu (svo sem ánægju/fullnægju, tilfinningar, atferli, hugsun, 
minningar og lærdóm) sem getur átt sér stað á hvaða tímapunkti í ferli 
viðburðarins sem er. (Richards o.fl., 2015, bls. 5)6 

Byggt á athugunum þeirra á fyrirliggjandi kenningum og rannsóknum í ferðamennsku og 

tómstundum (e. tourism and leisure) í samspili við almenna markaðsfræði, sálfræði og 

félagsfræði leggja þau fram líkan sem lýsir upplifun á viðburðum og byggir á (1) þeim 

skilyrðum sem þurfa að vera til staðar, (2) upplifuninni sjálfri og (3) niðurstöðu eða 

afleiðingum hennar. Til að upplifun geti átt sér stað í samhengi viðburða segja þau 

nauðsynlegt að fram fari einhvers konar samspil á milli þátttakanda og umhverfisins (bæði 

félagslegt, líkamlegt og í formi þjónustu/framleiðslu), sem krefst virkrar þátttöku af 

einhverju tagi sem leiðir svo af sér ákveðna niðurstöðu, svo sem áhrif á skynjun, 

tilfinningaleg og vitsmunaleg viðbrögð og ákveðna hegðun eða atferli. Upplifun sé þannig 

ferli sem að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, t.d. að eitthvað sé að gerast sem er 

óvenjulegt og utan þess hefðbundna og að einhvers konar tilfinning um samkennd eða 

samfélag sé til staðar, leiðir af sér margvíslega útkomu. Hún feli í sér vitsmunalega þætti 

(e. cognitive), tilfinningalega þætti (e. emotional) og þætti sem tengjast hegðun eða 

                                                      
6 An interaction between an individual and the event environment (both physical and social), modified 

by the level of engagement or involvement, involving multiple experiential elements and outputs (such as 
satisfaction, emotions, behaviors, cognition, memories and learning), that can happen at any point in the 
event journey. (Richards, Toepoel og Geus, 2015, bls. 5). 
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atferli (e. conative). Jafnframt segja þau að kjarninn eða upplifunin sjálf sé eins og svartur 

kassi og þörf sé á mælitæki til að rannsaka betur hvað í henni felst. Í rannsókn þeirra voru 

þessir þrír þættir skoðaðir samhliða og gengið út frá því að umfang þeirra, ending og 

styrkleiki væru undir því komin hve mikil þátttaka eða aðild viðkomandi er í viðburði þótt 

vissulega hafi form og samhengi  viðburðarins einnig áhrif (Richards o.fl., 2015).  

Aðferðin, sem notuð var við hönnun upplifunarmælikvarðans, var á þá leið að úrtak úr 

hollenskum tómstundapanel var fengið til að hugsa um síðasta viðburð, sem það hafði 

sótt, og merkja við þá þætti sem það taldi best lýsa upplifuninni sem það varð fyrir. 

Greiningin byggði á svörum 565 einstaklinga sem flestir höfðu sótt tónlistar- eða 

menningarviðburði og lögðu mat á upplifun sína eftir á. Tekið skal fram að úrtakið hafði 

þær takmarkanir að það samanstóð í meiri mæli af eldri vel menntuðum einstaklingum 

en skorti fulltrúa minnihlutahópa svo sem einstaklinga af erlendum uppruna eins og títt 

er um slíka úrtakshópa (Richards o.fl., 2015). 

Fyrsta skrefið í hönnun mælitækisins fól í sér flokkun á efnisþáttum byggðum á 

greiningu á rituðum heimildum um efnið. Hún gaf af sér 100 hugtök og lýsingar tengdar 

upplifunum á viðburðum. Eftir meðferð sérfræðinga var listinn lagður fyrir þátttakendur 

og þeir beðnir að meta að hve miklu leyti þeir töldu sig hafa upplifað þessa þætti og voru 

svör gefin á 7 stiga svarkvarða. Með þessum hætti voru 52 atriði strikuð út af listanum. 

Þriðja skrefið í mótun kvarðans fól í sér Cronbach alpha-áreiðanleikamælingu og töldust 

þau atriði áreiðanleg sem höfðu α = .88. Þau 21 atriði sem sýndu lága fylgni við heildina 

(corrected item-total correlation) voru tekin út af listanum. Þau 27 atriði, sem stóðu eftir, 

fóru í gegnum leitandi þáttagreiningu sem skilaði sér í 18 atriðum sem er hægt að draga 

saman í fjóra þætti:   

1. Vitsmunalegur þáttur sem segir til um lærdómsáhrif viðburðarins 

2. Tilfinningalegur þáttur sem segir til um ánægju og tilfinningalegt mat á 

viðburðinum  

3. Líkamlegur þáttur sem segir til um virkni þátttöku í viðburðinum  

4. Nýbreytni-þáttur sem segir til um hvort litið sé á viðburðinn sem einstakan. 
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Fyrstu þrír þættirnir voru viðbúnir að mati höfunda þar sem þeir samræmdust því sem 

rannsóknir á eðli upplifana sem tengjast tómstundum höfðu sýnt. Upplifun nýbreytni var 

hins vegar nýr þáttur, sem tengist fremur eðli viðburða, þ.e. að þeir séu óvenjulegir og 

eigi sér stað utan þess hefðbundna. Slíkt er þá ekki einvörðungu einkenni viðburða heldur 

einnig hluti af sjálfri upplifuninni. Höfundarnir telja líkur á að þessi fjórði þáttur sé 

sérstaklega tengdur upplifunum á viðburðum á meðan hinir þrír geti átt við um upplifanir 

almennt (Richards o.fl., 2015).  

Niðurstöðurnar styðja við skilgreiningu Getz (2016) á upplifunum tengdum 

skipulögðum viðburðum þar sem tilfinningalegar, vitsmunalegar og líkamlegar víddir eru 

nefndar sem þær víddir sem skapa upplifun.  

Upplifunarmælikvarðinn, sem var hannaður, er tiltölulega stuttur og auðveldur í 

meðförum og samanstendur af 18 atriðum. Hann er fyrst og fremst hannaður til að mæla 

almennar upplifanir tengdar viðburðum en tekur ekki til sérkenna einstakra hátíða. Á því 

stigi, sem hann var þegar rannsóknargreinin var rituð 2015, var það mat höfunda að hann 

byggi yfir innri áreiðanleika og yfirborðsréttmæti en frekari rannsókna og mælinga væri 

þörf til að meta innra réttmæti á milli rannsókna og prófana á áreiðanleika og réttmæti 

(Richards o.fl., 2015).  

Að lokum hvetja fræðimennirnir til frekari rannsókna, sem muni renna styrkari stoðum 

undir rannsóknir á upplifunum og hinum nýtilkomna mælikvarða, og leggja til frekari 

rannsóknarefni sem þeir segja að eigi að beinast að undanförum og langtímaafleiðingum 

upplifana. Loks segja þeir þá spurningu vakna hvort upplifun hafi áhrif á ánægju með 

viðburð og ásetning um að endurtaka þátttöku í honum eða með öðrum orðum hvort 

upplifun geti byggt upp tryggð við viðburði og þá hvernig skipuleggjendur og hönnuðir 

þeirra eigi að bera sig að við skapa slíkar upplifanir (Richards o.fl., 2015). 

2.4.1.5 Atlas-verkefnið 

Hvað er það svo sem fólk upplifir í raun og veru með þátttöku í viðburðum? Hvernig er sú 

upplifun frábrugðin þeirri sem á sér stað á öðrum stundum? Er hægt að tala um almenna 

upplifun í tilfelli viðburða eða er hún einstök í hvert sinn?  

Upplifunarmælikvarðinn, sem fjallað er um hér að framan, var hannaður m.a. til að 

leita svara við þessum spurningum. Í framhaldi af hönnun hans var „ATLAS Events 
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Experience“-verkefnið sett á fót árið 2014 sem vettvangur fyrir mælingar, greiningar og 

samanburð á upplifunum í ólíkum löndum. Að baki verkefninu standa ATLAS-samtökin 

sem stofnuð voru 1991 og eru samtök um fræðslu og rannsóknir í ferðamennsku og 

afþreyingu og koma meðlimir þeirra frá um 60 löndum (Atlas. Association for tourism and 

leisure education and research, e.d.). Mælikvarðinn sem nefndur hefur verið „Event 

Experience Scale,“ skammstafað EES, hefur nú verið prófaður í nokkrum löndum. Í skýrslu 

ATLAS samtakanna frá 2017 voru kynntar niðurstöður 1400 kannana frá ólíkum 

viðburðum í Bretlandi, Portúgal, Hong Kong, Mexíkó, Brasilíu, Bandaríkjunum, Rúmeníu 

og Búlgaríu (Richards og Biaett, 2017). Svörunum var safnað bæði rafrænt og með 

viðtölum. Samanburður á milli ólíkra viðburða og staða sýnir að merkjanlegur munur er á 

upplifun gesta eftir mismunandi viðburðum. Þannig má nefna að kjötkveðjuhátíð í Brasilíu 

sýndi tilfinningalega þátttöku eða spennu á meðan matarhátíð í Portúgal sýndi lágt stig 

tilfinningalegrar þátttöku og spennu. Lista- og menningarhátíð í Mexíkó sýndi fram á 

upplifun sem var rík af vitsmunalegri þátttöku. Þessar niðurstöður benda til þess að 

mikilvægt samspil sé á milli samhengis og innihalds viðburðar og þeirra upplifana sem fólk 

verður fyrir á þeim (Richards, 2017).  

Richards (2017) segir ákveðna kosti fylgja því að nota staðlaðan spurningalista til 

verksins því hann geri samanburð á upplifunum milli ólíkra viðburða og gesta mögulegan; 

auk þess sé hægt að einangra þá þætti, sem virðast hafa mikil áhrif á upplifun, sem og 

tengslin á milli upplifunar og þátta eins og endurtekinnar heimsóknar, ánægju og útgjalda. 

Litlum hópi rannsakenda var boðið að leggja spurningalistann fyrir í fjórum 

mismunandi löndum, í ólíkum menningarheimum og á ólíkum viðburðum til að hægt væri 

að bera niðurstöðurnar saman. Um var að ræða kjötkveðjuhátíð í Brasilíu, matarhátíð í 

Portúgal, lista- og menningarhátíð í Mexíkó og tölvuleikjahátíð í Bretlandi. Allir lögðu fyrir 

sama spurningalistann sem innihélt EES-kvarðann og spurningar tengdar heimsókninni; 

einnig var heimilt að bæta við spurningum sem áttu beint við þann viðburð sem um var 

að ræða eða spurningum sem tengjast nemendaverkefnum.  

2.4.1.5.1 Niðurstöður Atlas-rannsókna 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að upplifun, sem tengist tilfinningum og vitsmunalegri 

úrvinnslu, skoraði hærra en líkamleg þátttaka (virkni) og sú vídd sem tengdist nýlundu (e. 
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novelty). Þannig virðist það sem lýtur að tilfinningum í tilfelli viðburða vera mikilvægast 

og þar á eftir fylgja vitsmunalegir þættir, t.d. að læra eitthvað eða að beita hugsun. Athygli 

vekur hins vegar að líkamleg þátttaka virðist ekki forsenda tilfinningalegrar upplifunar. 

Þannig var fylgni á milli tilfinninga og virkni fremur lág samanborið við sterkari fylgni á 

milli tilfinninga annars vegar og vitsmunalegra þátta og nýlundu hins vegar. Þetta bendir 

til þess að þátttakendur geti upplifað miklar tilfinningar, jafnvel þótt þeir séu aðeins 

óvirkir þátttakendur, t.d. áhorfendur og þetta setur því þá aðgreiningu sem oft er gerð á 

milli virkra þátttakenda og óvirkra neytenda í nokkurt uppnám, sbr. kenningar Pines og 

Gilmores (1998) sem sögðu vera samhengi á milli þess með hvaða hætti þátttöku er 

háttað og upplifunar (Richards, 2017). 

Niðurstöður rannsóknanna sýndu sterk tengsl á milli fyrri þátttöku í viðburði og 

upplifunar. Almennt má segja að allir þættir upplifunar styrkist hratt eftir fyrstu 

heimsóknir, standa í stað á milli þriðju og fimmtu heimsóknar, og veikjast síðan hratt eftir 

það og aukast síðan aftur eftir tíundu heimsókn (sjá mynd 1). Þannig vakti t.d. athygli að 

nýlunda skoraði lægst eftir fyrstu heimsókn en hæst eftir þriðju heimsókn og fór síðan 

lækkandi en ekki hefði verið óvarlegt á áætla að áhrifa nýlundu gætti mest þegar eitthvað 

er upplifað í fyrsta skipti. 

  

Mynd 1. Tengsl á milli fjölda heimsókna á viðburð (x-ás) og tegundar og styrkleika 
upplifunar (y-ás). (Richards, 2017, bls. 21). 
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Einnig voru sterk tengsl á milli allra upplifunarþáttanna og áforma um að endurtaka  

heimsóknina sem styður það sem haldið hefur verið fram í mörgum rannsóknum að 

jákvæð upplifun leiði til endurtekinna heimsókna. 

Munur greindist á milli landanna með tilliti til upplifunarþáttanna sem rekja má til þess 

að um ólíka viðburði var að ræða. Brasilía skoraði t.d. hæst á tilfinningavíddinni sem 

endurspeglar andrúmsloft og tilfinningahita kjötkveðjuhátíðar, Mexíkó skoraði hæst á 

vitsmunavíddinni sem endurspeglar að um var að ræða menningarhátíð sem byggist m.a. 

á að læra eitthvað nýtt um menningu, Brasilía skoraði langlægst þegar kom að virkni, 

vegna þess að á slíkri hátíð eru flestir óvirkir áhorfendur sem horfa á skrúðgöngu fara hjá 

og þannig mætti áfram telja. 

Richards (2017) heldur því fram að EES-kvarðann megi nota til að draga upp mynd af 

upplifunum tengdum viðburðum og til að greina á milli ólíkra staðsetninga og mismunandi 

viðburða. Niðurstöðurnar gefa til kynna að flestir viðburðanna, sem skoðaðir voru, bjóði 

upp á hátt stig tilfinningalegrar og vitsmunalegrar upplifunar. Líkamlegi þátturinn og 

þáttur nýlundu virðast skipta minna máli.  

Hin jákvæða fylgni á milli upplifunarþátta og fjölda fyrri heimsókna bendir til þess að 

gestir geti aukið við upplifun sína með námi. Þetta rímar t.d. við niðurstöður Packers og 

Ballantynes (2016) í rannsóknum á safngestum sem sýndu að við hverja heimsókn áttu 

sér stað margvíslegar upplifanir sem allar höfðu áhrif á minningar um fyrri heimsóknir og 

á túlkun þeirra upplifana sem urðu í kjölfar heimsóknar. Þetta bendir til þess að gestir 

vinni úr því hráefni, sem til staðar er, og móti upplifun sína byggða á því og eigin reynslu. 

Þetta gæti skýrt út hvers vegna fullyrðingar í upplifunarmælikvarðanum eins og „ég var 

meðvitaður um eigin gildi“ og „ég túlkaði hluti á minn eigin hátt“ skora nokkuð hátt í 

tilfelli viðburða. 

Richards (2017) ítrekar í lok umfjöllunar sinnar að úrtakið, sem um er að ræða, sé enn 

of lítið til að hægt sé að draga öruggar ályktanir um samband ólíkra viðburða og upplifana 

eða til að bera saman upplifanir á milli staða. Það verði sett í forgang í næsta skrefi ATLAS-

verkefnisins að afla frekari gagna í þessum tilgangi. Í skýrslu áðurnefnds hóps 

rannsakenda frá 2018 kemur fram að verkefnið er í fullum gangi og heldur áfram að bæta 

við sig þátttakendum (Richards, Marques, Borba, Willemsen og Durand, 2018). 
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Það er von þeirra sem að rannsóknunum standa að þær bæti við þekkingu um 

upplifanir og það sem hafi áhrif á þær. Markmið þeirra eru að skapa vettvang fyrir 

samanburðarrannsóknir, að byggja upp gagnagrunn og bæta þekkingu á viðburðum, 

gestum þeirra og áhrifum. Þá séu niðurstöður sem þessar gagnlegar fyrir skipuleggjendur 

og stefnumótendur sem geti reynt að átta sig á hvernig hægt sé að bæta upplifunarþátt 

viðburða og hvaða áhrif slíkar umbætur geti haft á heimsóknir, ánægju og ráðstöfun gesta 

á fjármunum sínum. 

Í rannsókninni sem hér er til umfjöllunar var EES-mælikvarðinn nýttur til að greina og 

túlka upplifun gesta á Ljósanótt. Ýmsar fleiri leiðir eru þó færar til að mæla og leggja mat 

á upplifun og verða hér nefnd dæmi þar sem eigindlegum aðferðum er beitt. 

2.4.1.6 Eigindlegar rannsóknir á upplifun 

Margar leiðir eru jafnan að settu marki og á það ekki síður við um rannsóknir á upplifun 

eins og annað. Til dæmis hefur Morgan (2006) notað netnógrafískar rannsóknaraðferðir 

til þess að leggja heildrænt mat á tilfinningaleg viðbrögð þátttakenda sem eiga að veita 

innsýn í hugarheim þeirra í stað þess að spyrja þá sjálfa um upplifun sína (Kozinets, 2002). 

Aðferðafræðin fólst í því að greina umræðu þátttakenda á vefmiðli sem tengdist 

ákveðinni tónlistarhátíð. Það var mat Morgans (2008) að þar gæti fólk tjáð sig óhikað um 

viðhorf sín og upplifanir sem gæfi honum tækifæri til að öðlast dýpri sýn á viðhorf, hvatir 

og áhyggjuefni neytendanna.  Hann segir niðurstöður sínar sýna að lykillinn að vel 

heppnaðri hátíð felist í að skapa rými til félagslegra samskipta og persónulegra upplifana. 

Skipuleggjendur útvegi umgjörðina og dagskrána en í hve miklu magni það skilar sér í 

þeirri upplifun, sem kallast mætti einstök eða eftirminnileg, byggist á því sem á sér stað 

innra með fólki, þeirri merkingu sem það leggur í upplifunina. Slíkt fari m.a. eftir því hvort 

það deili sameiginlegum gildum með því sem boðið er upp á, hvort það nái svokallaðri 

samfélagstengingu (e. communitas) við aðra gesti og því hvort það nái einhvers konar 

persónulegum árangri (e. achievement) á meðan á hátíðinni stendur. 

Annað dæmi um eigindlegar aðferðir til að rannsaka upplifun tengda viðburðum er að  

finna hjá Ryan (2014) sem beitti auto-etnógrafískri rannsóknaraðferð við að koma auga á 

þá þætti sem móta slíka upplifun. Samkvæmt þeirri rannsóknaraðferð leitast rannsakandi 

við að lýsa og greina kerfisbundið, í rituðu máli, eigin reynslu eða upplifun með það að 

markmiði að öðlast skilning á menningarlegri reynslu eða upplifun (Ellis, Adams og 
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Bochner, 2010). Ryan (2014) hefur sett fram líkan, byggt á eigin rannsóknarniðurstöðum, 

sem er ætlað að lýsa mismunandi upplifun og segja til um dýpt hennar. 

Líkaninu er ætlað að greina merkingu viðburða og varanleika áhuga og byggist á 

tveimur meginþáttum; styrk/magni merkingar fyrir þátttakanda í viðburði (lóðrétti ásinn) 

og varanleika áhuga fyrir viðburðinum (lárétti ásinn). Þannig verða til fjögur hólf (sjá mynd 

2).  

 

Mynd 2. Líkan um merkingu viðburða og varanleika (Ryan, 2014). 

Efra hægra hólfið gefur til kynna mikla merkingu og varanlegan áhuga, þar sem 

þátttakendur eru mjög tengdir viðburðinum og hann verður mögulega hluti af sjálfsmynd 

þeirra. Í þessu hólfi vildu skipuleggjendur hátíða líklega sjá flesta af sínum þátttakendum. 

Þetta væru fastagestir hátíðarinnar og þeir sem vildu alls ekki missa af henni.  

Efra vinstra hólfið gefur til kynna aðstæður þar sem einhver getur gleymt sér í 

stundinni og hrifist með andrúmslofti viðburðarins en myndar ekki sérstakt 

langtímasamband við hann. Þetta gæti verið gestur sem kæmi t.d. til að sjá ákveðið 

skemmtiatriði og væri jafnvel líklegur til að koma aftur síðar.  
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Neðra vinstra hólfið gefur til kynna tímabundinn áhuga en merkingin er ekki mikilvæg. 

Hér gæti verið gestur sem væri staddur á hátíðinni fyrir tilviljun og skemmtir sér vel en er 

ekkert frekar líklegur til að mæta aftur.  

Neðra hægra hólfið gefur til kynna lítið mikilvægi en varanlegan áhuga. Það gæti merkt 

að viðkomandi mætir endurtekið á viðburð ef ekkert annað mikilvægara er á dagskrá. 

Þetta gæti t.d. verið íbúi á hátíðarstað sem mætir vegna þess að hátíðin er við 

bæjardyrnar hjá honum og af því að hann hefur ekkert betra að gera.  

Það má því draga af þessu þá ályktun að jafnvel þótt fólk sæki viðburð endurtekið getur 

upplifunin verið af mjög ólíkum toga.  

Viðburðastjórnendur geta nýtt sér slíkar upplýsingar til að átta sig á hvers kyns viðburði 

þeir vilja bjóða upp á eða til hvaða hóps þátttakenda þeir vilja helst höfða. Þá má 

mögulega máta þetta líkan við niðurstöður kannana, eins og þeirrar sem hér verður lögð 

fyrir, til að reyna að átta sig á viðhorfi svarenda gagnvart viðburðinum jafnvel þótt 

niðurstöðurnar fáist með megindlegum aðferðum. Það gæfi áhugaverðar upplýsingar sem 

skipuleggjendur gætu nýtt sér. Það gæti t.d. orðið markmið að fleiri þátttakendur flyttust 

upp í efra hægra hólfið sem kallaði þá á einhverjar aðgerðir að hálfu skipuleggjenda. 

Ryan segir þó – eins og Morgan (2008) – að það sem að lokum ákvarðar mikilvægi 

viðburðar í huga þátttakanda ráðist að miklu leyti af þeim viðhorfum og eiginleikum sem 

búa innra með þátttakandanum sjálfum. Viðburðir hafi upp á ýmsa þá eiginleika að bjóða 

sem geta skilað sér í eftirminnilegri upplifun. 

Eins og berlega hefur komið fram í undangenginni umfjöllun um upplifun, skilgreiningu 

og leiðir til að greina hana og meta með ýmsum matsaðferðum og ólíkum tækjum er ljóst 

að um nokkuð óáþreifanlegt fyrirbæri er að ræða sem erfitt er að koma böndum á auk 

þess sem rannsakendur sjá upplifun með ólíkum augum eftir því samhengi sem þeir skoða 

hana í. Oft beinast rannsóknir að afmörkuðum þáttum upplifana fremur en að beinast að 

heildarupplifuninni sem stafar líklegast af því að upplifun er flókið fyrirbæri sem erfitt er 

að mæla (Richards, 2017). Þá eru rannsóknir á upplifunum tengdum viðburðum eða 

hátíðum ekki mjög umfangsmikið svið og hafa fremur takmarkast við einstakar hátíðir svo 

að erfitt er að bera niðurstöður saman og alhæfa út frá þeim. 
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2.5 FÉLAGSLEG ÁHRIF HÁTÍÐA 

Félagsleg samskipti eru kjarninn í öllum viðburðum og þar verða tímabundin samfélög til. 

Þau geta átt sér framhaldslíf eftir að viðburði lýkur og þannig orðið upphafið að einhverju 

nýju en geta sömuleiðis verkað í þveröfuga átt og haft neikvæð áhrif á samskipti sem áður 

voru í lagi. Til dæmis verða viðburðir stundum til þess að einhverjum einstaklingum eða 

hópum finnist þeir útilokaðir frá viðburði og á þann hátt geta þeir alið á aðgreiningu 

(Wilks, 2013).  

Félagsleg áhrif skipulagðra viðburða mætti því skilgreina sem þær afleiðingar af 

félagslegum eða samskiptalegum toga sem af þeim hlýst. Til þeirra gætu talist þróun 

tengslaneta, samfélagslegt stolt, tilfinningar tengdar því að tilheyra (e. inclusion) eða vera 

útilokaður (e. exclusion), félagsleg blöndun, aukinn gagnkvæmur skilningur, breytingar á 

viðhorfum og þróun eða varðveisla hefða (Wilks, 2013). Fredline, Jago og Deery (2003) 

skilgreina félagsleg áhrif viðburða sem hver þau áhrif sem mögulega hafa áhrif á lífsgæði 

íbúa. Þá hafa áhrifin einnig verið skilgreind sem hverjar þær breytingar, jákvæðar eða 

neikvæðar, sem verða í lífi fólks og rekja má til greinanlegra þátta. Þannig eiga þau við um 

allt frá þeim aðstæðum og lífsgæðum, sem fólk býr við, til vellíðunar og hamingju 

(Wallstam o.fl., 2018). Rannsóknir á félagslegum áhrifum viðburða er þannig mjög 

víðfeðmt svið og tekur til fjölmargra viðfangsefna. Getz og Page (2016) segja að mörgu 

hafi verið haldið fram um þann félagslega ávinning og umbreytingu sem viðburðir eiga að 

geta skilað en margt af því sé ósannað og þarfnist frekari rannsókna. 

Við lestur á hinum ýmsu fræðigreinum og rannsóknum á félagslegum áhrifum viðburða 

kemur einmitt í ljós að umfjöllunarefni þeirra snýst gjarnan um þetta vandkvæði að ekki 

sé alltaf ljóst hvað teljist til félagslegra áhrifa, að erfitt geti reynst að mæla þau og 

samanburður á milli rannsókna og viðburða geti af þeim sökum verið vandkvæðum 

bundinn. Þetta veldur ýmsum erfiðleikum m.a. fyrir þá sem vinna að stefnumótun fyrir 

viðburði og vilja geta sýnt fram á mælanlegar niðurstöður til að rökstyðja viðburðahald 

svo dæmi sé tekið. 

2.5.1 Rannsóknir á félagslegum áhrifum 

Deery og Jago (2010) hafa unnið ítarlega greiningu á rannsóknum á félagslegum áhrifum 

viðburða á samfélög. Þau segja þær mestmegnis sprottnar upp úr rannsóknum á 
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félagslegum áhrifum ferðamennsku og styðjist við sams konar aðferðir og gagnaöflum. 

Fram undir 1990 hafi áherslan í rannsóknum á áhrifum viðburða mestmegnis verið á 

hagræn áhrif sem að stórum hluta megi rekja til þess að opinberar stofnanir sem veittu 

styrki til viðburða, einblíndu á þann hagræna ávinning sem fylgdi auknum gestafjölda. Um 

þetta leyti hafi ýmsir rannsakendur farið að benda á takmarkanir þess að horfa 

einvörðungu á hagræna þáttinn og þá hafi rannsóknir á annars konar ávinningi af 

viðburðum hafist, þar með talið rannsóknir á félagslegum áhrifum. Þessi þróun er m.a. 

talin tengjast auknum áhuga hins opinbera á þeirri aðferð sem kennd er við þrefalda 

útkomu (e. triple bottom line) sem gengur út að meta frammistöðu ekki einvörðungu út 

frá hagrænum þáttum heldur einnig félagslegum og vistfræðilegum (Fredline o.fl., 2003). 

Rannsóknir á félagslegum áhrifum viðburða eru mikilvægar af ýmsum ástæðum, m.a. 

þeim að vegna eðlis viðburða eru áhrif þeirra mikil á meðan á þeim stendur. Þeir standa 

stutt yfir, eru mjög áberandi og geta haft töluverð áhrif á hefðbundið líf í þeim 

samfélögum þar sem þeir fara fram. Flestar rannsóknir í þessum flokki hafa haft að 

markmiði að hanna mælitæki ætlað til að meta félagslegan ávinning og félagslegan 

kostnað af hátíðum. Einnig hefur markmið rannsóknanna verið að kanna hvernig íbúar 

skynja viðburði og hvernig það endurspeglast í stuðningi þeirra við viðburðina. Loks hefur 

ætlunin verið að geta komið með ráðleggingar til yfirvalda í því skyni að auka félagsleg 

áhrif af viðburðum (Deery og Jago, 2010). Minna hefur farið fyrir rannsóknum á 

neikvæðum áhrifum viðburða á samfélög sem gæti skýrst af því að þær eru gjarnan unnar 

í umboði skipuleggjenda þeirra sem vilji þá forðast neikvæðar niðurstöður og beini 

athyglinni að því sem jákvætt er (Wilks, 2013). 

2.5.2 Mælingar á félagslegum áhrifum  

Meðal þeirra sem gert hafa tilraun til að hanna mælitæki til að meta félagsleg áhrif 

viðburða eru Fredline, Jago og Deery (2003). Markmið þeirra var að stuttan tíma tæki að 

leggja mælitækið fyrir og þannig yrði gert mögulegt að mæla hagræn, vistvæn og félagsleg 

áhrif í einni og sömu rannsókninni til að öðlast ítarlegri greiningu á ávinningi og kostnaði 

við viðburði. Þau segja að þrátt fyrir að viðburðir laði að sér margmenni séu flestir 

gestanna heimafólk og því grundvallaratriði að viðburðirnir falli að þörfum þeirra. 

Niðurstaða rannsókna þeirra var sú að mjög flókið sé að mæla félagsleg áhrif og að 
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greinargóður skilningur á þeim breytileika, sem á sér stað á milli ólíkra viðburða og ólíkra 

samfélaga, væri enn nokkuð langt undan. Þeirra vonir stóðu til þess að hægt væri að þróa 

mælitæki byggt á 10–12 mælanlegum þáttum sem yfirfæra mætti á hina ýmsu viðburði 

en töldu á þeim tíma, þegar rannsóknin fór fram, að slíkt væri þó enn ekki í sjónmáli.  

Í rannsóknargrein Wallstam, Ionnaides og Petterson (2018) kemur fram að þeir sem 

starfi að stefnumótun fyrir áfangastaði lendi oft í erfiðleikum við að tilgreina árangursríkar 

leiðir til að meta áhrif skipulagðra viðburða, ekki síst félagsleg áhrif, m.a. vegna skorts á 

samræmdri skoðun á þeim. Því til viðbótar eigi flestar rannsóknir einungis við um 

einstakar hátíðir og því erfitt að yfirfæra niðurstöður yfir á aðrar hátíðir. Staðan lýsir sér 

nokkuð vel í titli rannsóknargreinarinnar: „Mat á félagslegum áhrifum viðburða: í leit að 

samræmdum vísum til árangursríkrar stefnumótunar“.7 Því virðist sú staða sem lýst var 

hér að framan í rannsóknum Fredline, Jago og Deery (2003), um að nokkuð væri í land svo 

sameiginlegum skilningi á félagslegum áhrifum væri náð, enn eiga við að einhverju leyti. 

Í rannsókn Wallstams og félaga (2018) var notast við Delphi-aðferðina (McKenna, 

1994) til að ákvarða þá þætti sem gefa til kynna félagsleg áhrif en þá er hópur sérfræðinga 

fenginn til að ræða saman í mörgum þrepum eftir ákveðinni aðferðafræði til að komast 

að niðurstöðum. Niðurstöðurnar gáfu til kynna sex þætti sem uppfylltu skilyrði 

rannsóknarinnar og eru innlegg inn í umræðuna um samræmd viðmið um félagsleg áhrif 

viðburða í samhengi stefnumótaðrar viðburðastjórnunar. Þeir voru: 

 Lífsgæði í samfélaginu (e. community quality of life) 

o Áhrif sem viðburður hefur á upplifun íbúa af þeim lífsskilyrðum sem þeir 
búa við. 

 Samfélagslegt stolt (e. community pride) 

o Áhrif sem viðburður hefur á stolt íbúa yfir því að búa á þeim stað þar 
sem viðburður fer fram. 

 Félagslegt auðmagn (e. social capital) 

o Áhrif sem viðburður hefur á félagslegt tengslanet og möguleikann til 
tengslamyndunar íbúa (t.d. hvort viðburðurinn bjóði upp á tækifæri til 
að hitta aðra og eiga í samskiptum við gesti eða aðra íbúa). 

                                                      
7 Evaluating the social impacts of events: in search of unified indicators for effective policymaking 
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 Tilfinningin um samfélag (e. sense of community) 

o Áhrif sem viðburður hefur á upplifun íbúa á samstöðu þeirra í kjölfar 
viðburðar (þ.e. hvort viðburðurinn hafi fært fólk nær hvert öðru). 

 Valdefling samfélagsins (e. community capacity enhancement) 

o Að greina og meta hvernig viðburður skapar tækifæri fyrir íbúa til að 
byggja upp hæfni sína á einhvern hátt, til dæmis með því að fá starf í 
tengslum við viðburðinn, með starfsreynslu fyrir ungmenni í gegnum 
sjálfboðaliðastörf eða að viðburðurinn sjálfur bjóði upp á þann 
möguleika að auka við færni og þekkingu. 

 Aðstaða (e. facilities) 

o Áhrif á skynjaða upplifun íbúa af bættum innviðum og aðstöðu í 
samfélaginu vegna viðburðar og því hvort þeir teldu að það skilaði sér 
til þeirra sjálfra. 

Wallstam og félagar segja að í framkvæmd væri hægt að kalla alla hagsmunaaðila á 

vinnufund þar sem gerð væri ítarleg grein fyrir þessum sex þáttum og í framhaldi væri 

tekin sameiginlega ákvörðun um þá þætti sem áhersla yrði lögð á í öllu viðburðahaldi á 

umræddu svæði. Það gæti t.d. verið ákvörðun um að félagslegt auðmagn og tilfinning um 

samfélag væru þessir þættir og þá væru mælikvarðar fyrir þá ákvarðaðir og notaðir í öllum 

viðburðum á þessum stað. Þannig væri kominn grundvöllur til að bera saman ýmis áhrif 

af mismunandi viðburðum (Wallstam o.fl., 2018). 

2.6 ALMENN ÁHRIF SKIPULAGÐRA VIÐBURÐA 

Í rannsókn, sem fram fór á Sunshine Coast svæðinu í Queensland í Ástralíu, voru viðhorf 

íbúa rannsökuð til að komast að því hvernig þeir meta viðburði í samfélaginu almennt 

(Gration o.fl., 2016). Höfundar rannsóknarskýrslunnar segja að afstaða íbúa og 

hagsmunaaðila til viðburða almennt hafi ekki verið rannsökuð heldur hafi rannsóknir 

fremur beinst að einstökum viðburðum.  

Megin niðurstöður rannsóknarinnar sýndu sterkan stuðning íbúa við viðburði sem þeir 

tóku þátt í (e. use value) ýmist sem áhorfendur eða með öðrum hætti. Þar af fengu bæjar- 

og menningarhátíðir mestan stuðning. Það var jafnframt mat íbúanna að viðburðirnir 

hefðu hagræn, persónuleg og félagsleg áhrif og skipti þá ekki máli hvort þeir tóku þátt í 

þeim sjálfir eða ekki. Í því samhengi var svokallað valkostagildi (e. option value) hátt 

metið, þ.e. að hafa úr mörgu að velja. Fast á eftir kom tilvistargildi (e. existence value) 
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þ.e. að viðburðir séu góðir fyrir samfélagið á margan hátt, sérstaklega fjárhagslega. 

Arfleifðargildi (e. bequest value), að viðburðir hefðu gildi fyrir komandi kynslóðir, hlaut 

minni stuðning en var samt mælanlegt. Þrátt fyrir þann stuðning, sem íbúar sýndu 

viðburðum, segja skýrsluhöfundar að ekki sé víst að hann mætti yfirfæra yfir í það að fólk 

væri tilbúið til að borga hærri skatta vegna þeirra en vilji til að borga (e. willingness to 

pay) er gjarnan notaður sem mælikvarði á virði (e. contingent valuation) (Andersson, 

Armbrecht og Lundberg, 2012). Það var mat þátttakenda að vandamál eða ókostir, sem 

fylgdu viðburðahaldi, væri óverulegt (Gration o.fl., 2016). Rannsakendur taka fram að 

ýmsar takmarkanir séu á rannsókninni, ekki síst með tilliti til þess að ekki var um 

slembiúrtak að ræða auk ýmissa fleiri þátta en meta þær þó ekki alvarlegar. 

Líkt og í rannsókn Wallstams og félaga (2018) um leit að samræmdum vísum til 

árangursríkrar stefnumótunar var stefnumótun í tengslum við viðburði rannsakendunum 

ofarlega í huga og hvernig nálgast megi viðburði í samfélagi á heildstæðan hátt fremur en 

að beina sjónum að einstökum viðburðum. Gration og félagar (2016) segja skort á slíkum 

rannsóknum sem leggja af mörkum til heildstæðrar stjórnunar á viðburðum í samfélögum 

hvort sem hugmyndin er að ná fram hagrænum, félagslegum eða menningarlegum 

árangri og málið vandist enn þegar stefnt sé að mörgum markmiðum. Mikilvægt sé að 

kanna hvers kyns viðburðir hljóta mestan stuðning samfélagsins og á hverju hann byggist. 

Mörg samfélög virðast nú á þeirri vegferð að koma sér upp því sem kalla mætti 

verkefnaskrá viðburða (e. event portfolio) þar sem litið er á viðburði sem verðmæti eða 

eign (e. asset) og allt sem við kemur viðburðahaldinu, svo sem stefnumótun og markmið 

allra viðburða svæðisins, sem styrktir eru beint eða óbeint af yfirvöldum, er að finna á 

einum stað. Rannsóknin leggi því af mörkum til þeirrar þróunar. 

Sú rannsókn, sem greint er frá í þessari ritgerð, hefur fjölskyldu- og menningarhátíðina 

Ljósanótt í Reykjanesbæ sem viðfangsefni. Leitast verður við að greina ýmis þau áhrif sem 

hér hafa verið rædd. Því er ekki úr vegi að gera stuttlega grein fyrir hátíðinni. 

2.7 LJÓSANÓTT Í REYKJANESBÆ 

Í nýendurskoðaðri menningarstefnu Reykjanesbæjar segir að með samstilltu átaki íbúa 

hafi tekist að gera Ljósanótt að hausti að einni stærstu fjölskylduhátíð landsins. Undir 
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fyrirsögninni „Verkefni til að vinna“ er núverandi stöðu hátíðarinnar nokkuð vel lýst en 

þar segir: 

 Farið verði í stefnumótun fyrir Ljósanótt þar sem greint verður hvað betur megi 
fara í samráði við bæjarbúa og unnið út frá því í kjölfarið.  

 Unnið verði að því að efla enn frekar kynningu á sérkennum Reykjanesbæjar í 
dagskrá Ljósanætur og sérstök áhersla verði lögð á tónlist. 

(Valgerður Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Ljósanætur, munnleg heimild, 
viðtal, 6. febrúar 2019). 

Í ár eru liðin 20 ár frá því að hátíðin var fyrst haldin. Á þeim tíma hafa ekki farið fram 

rannsóknir á áhrifum hátíðarinnar utan BS rannsóknar frá 2008 um félagsleg áhrif hennar. 

Rannsóknin byggði á 122 svörum við spurningakönnun sem aflað var með 

hentugleikaúrtaki (Ingólfur Magnússon, 2008). Ekki liggur fyrir formleg stefna um hátíðina 

og engir mælikvarðar um árangur hafa verið skilgreindir. Þá er ljóst að miklar 

samfélagslegar breytingar hafa orðið á þessum 20 árum. Á þessum tímamótum fannst 

rannsakanda því einkar áhugavert að taka stöðuna á viðhorfi bæjarbúa og annarra gesta 

til hátíðarinnar ásamt því að reyna að varpa ljósi á þá upplifun sem gestir verða fyrir á 

henni m.a. í þeirri viðleitni að niðurstöðurnar geti nýst við stefnumótunarvinnuna.  

Ljósanótt var fyrst haldin fyrsta laugardag í september árið 2000 í tilefni þess að Bergið, 

hamrabelti sem stendur í sjó fram í miðbæ Keflavíkur, var lýst upp með sérhönnuðum 

ljósum sem setja fallegan svip á Keflavíkina yfir dimmustu vetrarmánuðina. Það var 

Steinþór Jónsson þáverandi bæjarfulltrúi og fyrsti formaður Ljósanæturnefndar sem fékk 

hugmyndina að því að láta gera umhverfislistaverk, sem lýsti upp Bergið, og fékk til 

verksins ítalskt hönnunarfyrirtæki. Verkefnið var fjármagnað með framlagi frá 

Reykjanesbæ en stærsti hlutinn kom frá fyrirtækjum í bænum að sögn Steinþórs (Bergið 

upplýst á Ljósanótt í Reykjanesbæ, 2000). Tveimur vikum fyrir viðburðinn var ákveðið að 

nýta tilefnið og blása til fjölskyldu- og menningardagskrár sem gefin var yfirskriftin 

Ljósanótt. Dagskráin var skipulögð af ljósanæturnefnd sem skipuð var fulltrúum á vegum 

Reykjanesbæjar og hefur hátíðin verið haldin af Reykjanesbæ frá upphafi. Fjölbreytt 

dagskrá stóð fram á kvöld þar sem verslanir, veitingastaðir og gallerí voru opin. Um 

kvöldið fór fram bryggjusöngur áður en ljósin voru tendruð klukkan tíu. Dagskráin var 
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kórónuð með flugeldasýningu auk þess sem fólki var boðið í siglingu með fram Berginu til 

að skoða lýsinguna (Bergið upplýst á Ljósanótt í Reykjanesbæ, 2000).  

Svo vel þótti takast til að á hverju ári síðan hefur Ljósanótt verið haldin fyrstu helgina í 

september og nær hún ávallt hámarki á laugardagskvöldi með stórtónleikum á útisviði, 

flugeldasýningu og tendrun ljósanna á Berginu sem loga svo veturinn á enda. Haldið hefur 

verið fast í þá stefnu sem lagt var upp með allt frá byrjun að Ljósanótt væri fjölskyldu- og 

menningarhátíð. Hefur sérstök áhersla verið lögð á menningarþáttinn og sterk hefð 

skapast fyrir sýningum á myndlist og handverki hvar sem þeim verður fyrir komið í 

miðbænum. Tímasetning hátíðarinnar gerir það einnig að verkum að hún hefur á sér 

nokkuð annan brag en þær bæjarhátíðir sem haldnar eru yfir hásumarið þangað sem 

margt fólk er samankomið í sumarfríi. Þannig svipar Ljósanótt ef til vill frekar til 

Menningarnætur í Reykjavík hvað umgjörð varðar. Í byrjun september er skólastarf hafið 

og líf fólks komið í fastari skorður eftir ævintýri sumarsins. Þá er einnig allra veðra von og 

haustlægðirnar hafa stundum gert hressilega vart við sig en á 20 árum hefur fólk lært að 

láta slíkt ekki stoppa sig heldur klæðir sig eftir veðri og vindum, fær skjól af 

mannfjöldanum og tekur þátt í dagskránni af miklum móð (Valgerður Guðmundsdóttir, 

framkvæmdastjóri Ljósanætur, munnleg heimild, viðtal, 6. febrúar 2019). 

Með því að telja viðburði síðustu Ljósanætur á vefsíðunni ljosanott.is má gróflega telja 

saman um 80 staka viðburði af margvíslegum toga og um 40 sýningar á myndlist, hönnun 

eða handverki. Samtals voru því skráðir um 120 viðburðir á vef Ljósanætur árið 2018 og 

gefur það nokkra mynd af umfangi hátíðarinnar (Ljósanótt, e.d.). 

Menningarfulltrúi er framkvæmdastjóri Ljósanætur og í framkvæmdastjórn eru nokkrir 

lykilstarfsmenn Reykjanesbæjar svo sem sviðsstjórar stjórnsýslusviðs, umhverfissviðs og 

fjármálasviðs. Með framkvæmdastjórninni starfar öryggisnefnd sem er skipuð fulltrúum 

lögreglu, björgunarsveitar, brunavarna, heilbrigðiseftirlits, fjölskyldu- og félagsþjónustu 

o.fl. Einnig starfar framkvæmdaráð með framkvæmdastjórninni og er það skipað ýmsum 

starfsmönnum Reykjanesbæjar þvert á öll framkvæmdasvið þess (Ljósanótt, e.d.). Þá 

koma að hátíðinni allar helstu stofnanir Reykjanesbæjar, svo sem allir skólar, söfnin, 

félagsþjónustan, umhverfismiðstöð og fleiri. Reykjanesbær leggur auk þess fjármagn til 

hátíðarinnar sem árin 2015 og 2016 voru 10 milljónir króna hvort árið en árin 2017 og 

2018 nam upphæðin 8 milljónum króna hvort árið. Á 20 ára afmælisárinu hefur bærinn 
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samþykkt að veita 10 milljónum króna til hátíðarinnar. Þessu til viðbótar hefur styrkja 

verið leitað hjá fyrirtækjum sem hafa á síðustu árum numið um 10 milljónum króna á ári 

frá tæplega 50 aðilum. Þá er ótalið framlag fjölmargra félaga, fyrirtækja, hópa og stofnana 

sem leggja hátíðinni lið með margvíslegu framlagi öðru en beinu fjárframlagi svo sem með 

vinnuframlagi, vöruframlagi eða með þátttöku í dagskrá. Samtals telur þessi hópur um 50 

aðila. Ekki er því óvarlegt að áætla að nokkur hundruð manns starfi að hátíðinni með 

einum eða öðrum hætti ár hvert. Að auki hefur hátíðin skapað atvinnu fyrir fjölda manns, 

svo sem tónlistarfólk og annað listafólk, skemmtikrafta, tæknifólk, fólk í 

þjónustugeiranum og þannig mætti áfram telja. Hátíðin er afar mikilvæg fyrir verslun og 

viðskipti í bæjarfélaginu og hafa verslunareigendur gjarnan á orði að Ljósanótt sé miklu 

umfangsmeiri fyrir þá hvað viðskipti varðar en jólin en hagræn áhrif hátíðarinnar hafa þó 

ekki verið mæld. Gestir eru að stórum hluta heimamenn og brottfluttir heimamenn auk 

gesta af höfuðborgarsvæðinu (Valgerður Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri 

Ljósanætur, munnleg heimild, viðtal, 6. febrúar 2019). Erfitt er að mæla gestafjölda en 

talan 20 þúsund (Mikill mannfjöldi á Ljósanótt í Reykjanesbæ, 2004) hefur verið nefnd 

sem nærri lagi á undanförnum árum. 

Þá hefur þátttaka íbúa sjálfra í ýmsum skemmtilegum verkefnum aukist jafnt og þétt 

sem er mjög jákvæð þróun að mati framkvæmdastjóra hátíðarinnar en þátttaka íbúanna 

er eitt af helstu markmiðum Ljósanætur. Tvö menningarfélög hafa til að mynda verið 

stofnuð í kringum slíka viðburði á Ljósanótt, Menningarfélag Keflavíkur sem hefur 

skipulagt heimatónleika í gamla bænum sem hafa slegið rækilega í gegn hjá gestum og 

Menningarfélag í Höfnum sem hefur boðið upp á skemmtilega dagskrá þar á sunnudegi 

Ljósanætur (Valgerður Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Ljósanætur, munnleg heimild, 

viðtal, 6. febrúar 2019). 

Eins og vikið var að í inngangi ritgerðarinnar hafa miklar breytingar orðið á samfélaginu 

í Reykjanesbæ með næstum tvöföldun íbúa úr  rúmlega 10 þúsund þegar hátíðin fór fyrst 

fram upp í tæp 19 þúsund í febrúar 2019. Hröðust hefur fjölgunin orðið á síðustu fjórum 

árum eða um 19,3% frá 2015 til 2018 á meðan hún var 6% á landinu öllu samkvæmt 

greiningu Samtaka atvinnulífsins á sveitarfélögunum (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2018). 

Þá er stór hluti íbúanna erlendir sem hefur fjölgað mjög hratt. Samkvæmt 

mannfjöldatölum Hagstofu Íslands frá júní 2018 voru erlendir íbúar Reykjanesbæjar 8,6% 
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í árslok 2011 en um mitt ár 2018 voru þeir orðnir 23% og því er næstum fjórði hver íbúi 

bæjarins erlendur. Þessar breytingar á samsetningu íbúa eru meiri en áður hafa þekkst í 

íslensku samfélagi. Ástæða þessarar miklu fjölgunar er fyrst og fremst talin vera aukin 

þörf á vinnuafli vegna vaxandi umsvifa í kringum flugvöllinn (Þórður Snær Júlíusson, 

2018). Því liggur ljóst fyrir að tenging þessara nýju íbúa við samfélagið er ólík þeirri sem 

þeir hafa sem eiga rætur sínar í bænum eða hafa búið þar yfir lengri tíma. Mikið af ungu 

fólki af höfuðborgarsvæðinu hefur einnig flust til bæjarins vegna hagstæðara 

húsnæðisverðs (Áframhaldandi fjölgun íbúa í kortunum, 2019).  

Í ljósi þessarar breytinga, sem orðið hafa á samfélagsgerð bæjarins, má spyrja þeirrar 

spurningar hvaða áhrif slíkt hefur fyrir bæjarhátíð eins og Ljósanótt sem gjarnan er talin 

einkennast af því að þar séu íbúar og brottfluttir íbúar í meirihluta samankomnir til að 

fagna sameiginlegum hefðum og gildum? Eins má spyrja hvort og þá hvernig 

aðstandendur hátíðarinnar geti brugðist við þessari breyttu stöðu?  

Í tilefni af 20 ára afmæli hátíðarinnar boðaði menningarráð Reykjanesbæjar til 

íbúafundar þann 29. janúar sl. til að gefa íbúum kost á að láta í ljós skoðanir sínar á 

hátíðinni og koma með tillögur að framþróun hennar. Um fjörutíu manns mættu á 

fundinn og var rannsakandi viðstaddur og fylgdist með umræðum. Eftir kynningu 

menningarfulltrúa tók við hópastarf með þjóðfundarfyrirkomulagi og í lok fundar var 

greint frá niðurstöðum í stuttu máli. Lagt var upp með eftirfarandi þrjár spurningar sem 

voru: 

5. Hvernig getum við aukið þátttöku íbúa?  

sem gerenda viðburða, kostenda viðburða og njótenda viðburða? 

6. Ertu með hugmynd að nýju skipulagi fyrir hátíðina? 

7. Fyrir hverja er Ljósanótt? Okkur eða hina? Íbúa, gesti, kostnaður, kynningarmál? 

Margt af því sem fram kom í niðurstöðum sneri að þeirri dagskrá sem þegar er til staðar. 

Voru það gjarnan athugasemdir um hvernig mætti mögulega betrumbæta hana, t.d. 

hvernig mætti hressa upp á viðburði sem fólki fannst hafa staðnað, hvernig mætti tengja 

erlenda íbúa við viðburði eða hvernig hægt væri að bregðast við kostnaði vegna 

tívolítækja. Eitthvað var um hugmyndir að nýjum dagskrárliðum, t.d. eins og listsýningu 
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unga fólksins, eða að fyrirtæki í bænum stæðu fyrir matarmarkaði. Rætt var um aðstöðu, 

bent á að betri sýningaraðstöðu vantaði fyrir listafólk og athugasemdir gerðar um 

staðsetningu á sviðum til dæmis með tilliti til veðurs. Þá var rætt um skipulag 

hátíðarinnar, t.d. hvort færa ætti viðburði út í hverfin, og einnig var nokkur áhersla á að 

heimafólk ætti að vera í fyrirrúmi í dagskrá hátíðarinnar. Samtímis komu fram áhyggjur 

um að þegar á hólminn væri komið væri ekki víst að íbúum fyndist það nógu spennandi. 

Þá mátti greina vilja til að skapa rými á hátíðinni fyrir pólska íbúa, m.a. með því að fá inn 

pólsk skemmtiatriði og að hafa kynningarefni á ensku og pólsku. Hugmyndir fundargesta 

voru þannig ekki um neinar grundvallarbreytingar á hátíðinni heldur byggðust meira á 

ábendingum um ýmislegt sem fólki fannst vanta eða mætti endurhugsa og betrumbæta. 

Í inngangsorðum þessa kafla var þess getið að með samstilltu átaki íbúa hefði Ljósanótt 

orðið það sem hún er, fimm daga glæsileg fjölskyldu- og menningarhátíð. Hátíðin hefur 

að mestu leyti haldið formi sínu og innihaldi með nýjum skemmtikröftum, sýningum og 

uppákomum auk þess sem hún hefur þróast í takt við tímann. Í hinni ný endurskoðuðu 

menningarstefnu segir – eins og áður hefur komið fram – að farið verði í stefnumótun 

fyrir Ljósanótt til að greina í samráði við bæjarbúa hvað megi betur fara og unnið út frá 

því í kjölfarið. Allt bendir því til þess að aðstandendur hátíðarinnar séu þess fullmeðvitaðir 

að eftir 20 ár sé tímabært að staldra við, taka stöðuna og  setja stefnuna til framtíðar. 

Víkur nú umræðunni að fyrirliggjandi rannsókn á viðhorfum til hátíðarinnar og upplifun 

tengdri henni. Eftir því sem rannsakandi las sér meira til um rannsóknir á viðburðum og 

hátíðum mótuðust smám saman spurningar í huga hans með vísan í framangreinda 

fræðilega umfjöllun. Spurningarnar sneru að þátttöku í hátíðinni, viðhorfum til hennar, 

félagslegum og persónulegum áhrifum, mati á henni og framtíðarsýn og eru þær liður í að 

fá heildarmynd af viðhorfum og skoðunum þátttakenda á hátíðinni. Þá er í rannsókninni 

sérstök áhersla lögð á upplifun sem byggð er á ATLAS rannsóknunum sem hér var gerð 

grein fyrir að framan (Atlas, Association for tourism and leisure education and research, 

e.d.). Með þeim hluta er markmiðið að greina hvers kyns upplifunum fólk verður fyrir á 

hátíðinni í þeirri viðleitni að átta sig á stöðunni og til að hægt verði að nýta niðurstöðurnar 

í stefnumótun fyrir Ljósanótt. Í næstu köflum verður aðferðafræði rannsóknarinnar lýst, 

greint frá niðurstöðum hennar og þær settar í fræðilegt samhengi.  
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3 AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Í þessum kafla er fjallað um hönnun rannsóknarinnar og þá nálgun sem beitt var við hana.  

Grein verður gerð fyrir úrtaki, þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var og ástæðum fyrir 

vali á henni. Því næst verður greiningu gagnanna lýst og í framhaldi fjallað um helstu 

áhættuþætti rannsóknarinnar og það sem skekkt getur niðurstöðurnar. Þá verður gildi 

rannsóknarinnar metið með tilliti til réttmætis og áreiðanleika og mat lagt á það á hvaða 

hátt megi álykta um niðurstöður. 

3.1 ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR OG ÚRTAK 

Þar sem megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf íbúa og annarra 

þátttakenda til Ljósanæturhátíðarinnar og þá upplifun sem þátttakendur í henni verða 

fyrir taldi rannsakandi það þjóna rannsókninni best að vinna með fremur stórt úrtak 

þátttakenda sem gæti mögulega endurspeglað þessa áhrifaþætti í stærra samhengi 

fremur en að kafa dýpra með færri einstaklingum líkt og gert væri með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þess vegna tók rannsakandi þá 

ákvörðun að notast við  megindlega rannsóknaraðferð í formi spurningakönnunar í þeirri 

viðleitni að ná til margra íbúa Reykjanesbæjar og þátttakenda í Ljósanæturhátíðinni. 

Rannsóknin var framkvæmd í tvennu lagi og því um tvenns konar úrtök að ræða. 

Annars vegar fór fram símakönnun sem framkvæmd var af Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands. Þýðið var íbúar með íslenskt ríkisfang og póstnúmer í Reykjanesbæ og var 1000 

manna úrtak tekið úr því.  

Hins vegar var lögð fyrir vefkönnun sem dreift var í gegnum samfélagsmiðilinn 

Facebook og með tölvupóstum til starfsfólks nokkurra stórra fyrirtækja og stofnana í 

Reykjanesbæ. Þýði þeirrar rannsóknar var því allir íbúar Reykjanesbæjar auk gesta á 

hátíðinni Ljósanótt í Reykjanesbæ, sem búsettir eru annars staðar en í Reykjanesbæ.  Við 

þennan hluta rannsóknarinnar var ekki notast við slembiúrtak, líkt og í símakönnuninni, 

heldur hentugleikaúrtak þar sem rannsakanda gafst kostur á að ná til fremur stórs hóps á 

stuttum tíma án mikils tilkostnaðar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Við val á úrtaki er mælt með, sé þess nokkur kostur, að draga slembiúrtak ýmist einfalt 

eða lagskipt eftir t.d. kyni eða aldri. Slíkt úrtak telst til líkindaúrtaks sem hefur þann kost 

helstan að líkurnar á því að einhver í þýðinu lendi í úrtaki eru þekktar og því minni hætta 
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á úrtaksskekkju sem getur leitt til skekktra eða rangra ályktana (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013). Af þessum ástæðum var það fyrsti valkostur rannsakanda að 

eiga þess kost að leggja fyrir rannsókn þar sem notast væri við slembiúrtak. Hins vegar 

verður rannsóknaraðferðin að taka mið af aðstæðum í hvert sinn og þeim skorðum sem 

rannsakanda eru búnar, svo sem takmarkaðra fjárráða og knapps tímaramma, en 

kostnaðurinn við að safna svörum byggðum á slembiúrtaki er hár, bæði þegar kemur að 

fjármögnun og tíma. Hluti rannsóknarinnar var fjármagnaður af Reykjanesbæ og var 

fjármagnið nýtt til að ná til slembiúrtaks í gegnum símakönnun. Snemma varð ljóst að 

fjármagnið dygði ekki til að afla svara við öllum þeim spurningum sem rannsakandi vildi 

leggja fyrir og því var sú leið farin að spyrja eins margra spurninga í símakönnun og 

fjármagnið leyfði og nýta svo aðra úrtaksaðferð til að spyrja um önnur atriði. 

Rannsakandi er full meðvitaður um þær takmarkanir sem önnur úrtök en slembiúrtök 

hafa í för með sér og því var sú ákvörðun að notast við hentugleikaúrtak í hluta 

rannsóknarinnar ekki sársaukalaus. Mun meiri hætta er á kerfisbundinni úrtaksskekkju í 

hentugleikaúrtaki heldur en þegar um líkindaúrtak er að ræða og þess vegna ekki hægt 

að alhæfa um þýðið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Þrátt fyrir þessar 

takmarkanir er ljóst að niðurstöðurnar munu gefa tilefni til að álykta um þann hóp sem 

svarar og því fannst rannsakanda eftirsóknarvert að skapa vettvang fyrir almenning til að 

tjá sig um hátíðina og telur afraksturinn geta orðið gagnlegt innlegg inn í 

framtíðarstefnumótun fyrir hátíðina. Með þeirri aðferð sem hér var beitt var hægt að ná 

til fjölmennari hóps en með mörgum öðrum leiðum en tæplega eitt þúsund manns 

svöruðu könnuninni sem ætti að gefa ágæta möguleika í úrvinnslu (Þórólfur Þórlindsson 

og Þorlákur Karlsson, 2013). Í þessu samhengi má nefna, eins og þegar hefur komið fram, 

að um svipað leyti og vefkönnunin var í loftinu boðaði menningarráð Reykjanesbæjar til 

opins íbúafundar um Ljósanæturhátíðina þar sem íbúar voru hvattir til að taka þátt í 

umræðu um hátíðina og framtíðarsýn hennar. Einungis um fjörutíu íbúar mættu og þar af 

voru margir tengdir hátíðinni, svo sem forsvarsmenn ýmissa menningarhópa í bænum, 

auk fulltrúa stjórnmálaflokka í sveitarfélaginu. Með könnun eins og þeirri sem hér var lögð 

fram gafst fjölda fólks kostur á að leggja af mörkum til umræðunnar. 

Í ljósi þess að allar tíu spurningar símakönnunarinnar voru teknar úr vefkönnuninni 

telur rannsakandi að réttlæta megi notkun hentugleikaúrtaks. Hægt verður að skoða 
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hvort samræmi er á milli svara úr símakönnun og vefkönnun. Verði um samræmi að ræða 

rennir það styrkari stoðum undir niðurstöður vefkönnunarinnar. Ef samræmi reynist lítið 

má e.t.v. draga þá ályktun að niðurstöður vefkönnunarinnar endurspegli fyrst og fremst 

sjónarmið þeirra sem hafa áhuga á hátíðinni af einhverjum ástæðum en lýsi ekki afstöðu 

þýðisins. 

3.2 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐUM, KOSTIR OG GALLAR 

Rannsóknaraðferðin er eins og áður segir megindleg í formi tveggja spurningakannana 

þar sem upplýsingum um viðhorf, þátttöku og upplifun á Ljósanótt er safnað á tölulegu 

formi á hlutlægan og kerfisbundinn hátt og tölfræðilegar aðferðir nýttar til að túlka gögnin 

og setja þau fram. Notast verður við lýsandi rannsóknarsnið (e. descriptive study design) 

þar sem markmiðið er að nýta mælingar til að lýsa ákveðnum fyrirbærum eins og þau 

koma fyrir, án íhlutunar. Slíkar rannsóknir er síður hægt að nýta til að sýna fram á 

orsakasamband en þær geta hins vegar gefið mikilvægar upplýsingar um stöðu mála í 

raunverulegum aðstæðum sem samræmist markmiði þessarar rannsóknar. Í slíkum 

rannsóknum eru gjarnan margar breytur mældar en hver þeirra aðeins einu sinni 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Í tilefni þessarar rannsóknar var hannaður spurningalisti fyrir vefkönnun þar sem m.a. 

var spurt um ýmis atriði er varða þátttöku í hátíðinni, um viðhorf til hennar og þau áhrif 

sem þátttakendur telja hana hafa haft, um ánægju með hátíðina og um bakgrunn 

svarenda. Auk þess var sérstakur kafli þar sem spurt var um upplifun sem var byggður á 

spurningalista úr ATLAS rannsóknarverkefninu sem áður hefur verið greint frá (Atlas. 

Association for tourism and leisure education and research, e.d.). Spurningalista 

vefkönnunarinnar í heild sinni má sjá í viðauka 1. Úr þessum vefkönnunarspurningalista 

voru valdar tíu spurningar til að leggja fyrir í símakönnun, sjá viðauka 2. 

3.2.1 Símakönnun 

Símakönnunin samanstóð eins og áður segir af tíu spurningum sem voru teknar beint úr 

vefkönnuninni (sjá viðauka 2). Við val á spurningum fyrir símakönnunina var hugað að því 

að þær hentuðu til upplestrar í síma og væru t.d. ekki með of marga svarmöguleika sem 

erfitt væri fyrir svarendur að henda reiður á. Þannig þurfti að aðlaga nokkrar spurningar 

að símakönnun og var þeim þá breytt á sama hátt í vefkönnun. 
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Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um framkvæmd símakönnunar sem fram fór 

dagana 17. – 27. janúar 2019. Gögnum var skilað á SPSS og Excel formi ásamt skýrslu með 

tíðnigreiningum. 

 Meðal helstu kosta símakönnunarinnar er slembiúrtakið sem var notað til að safna 

svörum sem þýðir, að því gefnu að úrtakið sé nægilega stórt (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013), að hægt er að nota niðurstöður til þess að álykta um þýðið, sem 

eru allir íbúar í Reykjanesbæ, 18 ára og eldri með íslenskt ríkisfang. Þá er fjarlægðin sem 

skapast við rannsakanda með þessari aðferð kostur umfram það að hún sé tengd nafni 

rannsakanda líkt og í vefkönnuninni. Meðal ókosta er það álag sem verður á svarendur 

þegar beðið er eftir svari á hinum enda línunnar sem getur kallað á vanhugsuð svör.  

3.2.2 Vefkönnun 

Í vefkönnun var um að ræða 34 spurningar (sjá viðauka 1). Að stærstum hluta var notast 

við lokaðar spurningar en einnig hálf-opnar spurningar og opnar spurningar. Lokuðu 

spurningarnar voru mestmegnis fjölvalsspurningar (e. multiple-choice) þar sem valið var 

á milli fleiri en tveggja valmöguleika og var fimm-þrepa raðkvarði gjarnan nýttur sem 

mælikvarði. Hann er talinn henta vel þegar spurt er um viðhorf fólks og er þá gjarnan 

spurt hversu sammála eða ósammála viðkomandi er einhverju og svarmöguleikarnir eru í 

fimm liðum allt frá því að vera t.d. mjög sammála yfir í að vera mjög ósammála (Grétar 

Þór Eyþórsson, 2013). Spurningar um forgangsröðun (e. rank-order) voru einnig nýttar til 

að raða þáttum í röð eftir mikilvægi þar sem talan 1 er sett við það atriði sem er 

mikilvægast og svo koll af kolli. Loks voru einnig tíu þrepa raðkvarðar notaðir þar sem 

svarendur meta hlutfallslegan styrk eða gildi einhvers og staðsetja svar sitt á talnakvarða 

sem liggur á milli tveggja andstæðra póla þar sem talan 0 táknar t.d. að viðkomandi er 

algjörlega ósammála en talan 10 að viðkomandi sé algerlega sammála (Helga Jónsdóttir, 

2013). Í öðrum kafla spurningalistans sem fjallaði um upplifun var sjö-þrepa kvarði nýttur 

en þessi hluti rannsóknarinnar var byggður á alþjóðlegu rannsóknarverkefni og því látinn 

halda sér óbreyttur utan að vera þýddur yfir á íslensku (Atlas. Association for tourism and 

leisure education and research, e.d.). 

Gagnaöflun fór fram í gegnum vefforritið QuestionPro. Spurningalistinn var settur upp 

þar og þaðan var hægt að senda út hlekk hvort sem var á samfélagsmiðla eða með 
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tölvupósti. Spurningalistinn var forprófaður á tíu manna hópi fólks á ólíkum aldri með 

ólíkan bakgrunn til að sníða af vankanta sem vera kynnu á honum. Að teknu tilliti til 

athugasemda sem bárust var hlekknum var deilt í gegnum Facebooksíðuna Ljósanótt 

þann 13. janúar 2019 og var könnunin virk í þrjár vikur eða til 4. febrúar. Einnig var hún 

send með tölvupósti á starfsþróunarstjóra fyrirtækjanna/stofnananna Reykjanesbæjar, 

Nettó, HS Orku og HS Veitna, Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Skólamatar, ISAVIA, 

Landsbankans og Íslandsbanka og þeir beðnir um að senda hann áfram til sinna 

starfsmanna á starfsstöðvum í Reykjanesbæ. 

Stöðuuppfærslan á Facebook náði strax talsverðu flugi og fékk nokkuð mikla „lífræna“ 

dreifingu (e. organic reach) þ.e. margir virtust sjá færsluna og margir deildu henni einnig. 

Rannsakandi deildi henni einnig sjálfur inn á nokkrar fjölmennar Facebooksíður í þeirri 

von að ná til stórs hóps af bæjarbúum og út fyrir eigin „vinahóp“. Síðurnar sem könnuninni 

var deilt inn á voru: 

 Ljósanótt, með um 1700 fylgjendur. 

 Reykjanesbær, gerum góðan bæ betri, með um 6100 meðlimi. 

 Keflavík og Keflvíkingar, með um 9300 meðlimi. 

 Njarðvík og Njarðvíkingar, með um 2500 meðlimi. 

 Íbúar Innri-Njarðvíkur, með um 2000 meðlimi. 

 Reykjanesbær, opinber Facebooksíða sveitarfélagsins, með um 4600 
fylgjendur. 

Vissulega má gera ráð fyrir að margir meðlimanna séu þeir sömu í mörgum hópanna. 

Samkvæmt upplýsingum á Facebooksíðunni Ljósanótt náði færslan til 13.571 einstaklings 

og 4.185 þeirra brugðust við færslunni á einhvern hátt (e. engagement) svo sem eins og 

að smella á könnunina, deila henni, skrifa við hana athugasemd, líka við hana o.s.frv. 

Samhliða því sem könnunin var í dreifingu á Facebook var hlekkur með aðgangi á hana 

sendur með tölvupósti til níu stórra fyrirtækja og stofnana á svæðinu eins og áður segir 

og sjö þeirra sendu hana áfram á starfsfólk sitt með hvatningu um að svara. Gróflega má 

áætla að um 2500 manns hafi fengið tölvupóst vegna könnunarinnar. 

Í gögnum frá QuestionPro kemur fram að 2.700 manns hafi opnað könnunina, 2.130 

hafi byrjað að svara henni en 977 manns hafi lokið við að svara henni. Það er um 46% 
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svarhlutfall, ef miðað er við hlutfall þeirra sem byrjuðu að svara könnuninni og luku við 

að svara henni.  

Meðal kosta spurningakannana er að með þeim er hægt að safna saman miklu magni 

af upplýsingum á fremur skömmum tíma. Þegar kannanirnar eru nafnlausar og 

órekjanlegar, líkt og í vefkönnuninni, getur fólk sagt hug sinn umbúðalaust og minni hætta 

verður á að þátttakendur reyni að þóknast rannsakanda líkt og gerst getur í viðtölum 

augliti til auglitis eða í gegnum síma. Aukin hætta hefði verið á slíku ef rannsakandi hefði 

sjálfur tekið viðtölin þar sem hann starfar að undirbúningi Ljósanæturhátíðarinnar og 

eflaust einhverjir sem gætu þá haldið aftur af sér af tillitssemi við hann. Einnig hafa 

svarendur rýmri tíma til umhugsunar við hvert svar í spurningakönnun sem þeir svara á 

netinu, þar sem þeir eru ekki undir pressu frá spyrjanda um að svara nánast samstundis. 

Rannsakanda er þó ljóst að margir þættir geta ógnað innra og ytra réttmæti megindlegra 

rannsókna svo sem brottfall úr rannsókn, hönnun hennar og framkvæmd svo sem 

réttmæti og áreiðanleiki mælitækja og úrtaksaðferðir. Þá getur ytra umhverfi við 

framkvæmd mælinga einnig haft áhrif. Af þessum sökum er því mikil krafa um nákvæmni 

við alla þætti rannsóknarinnar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Jafnvel þótt góð svörun náist er töluverð hætta á að kerfisbundin úrtaksskekkja verði 

of mikil ekki síst með tilliti til þess að úrtakið endurspegli ekki þýðið á réttan hátt sem vel 

getur gerst í hentugleikarannsókn. Í rannsókn Gration o.fl. (2016) „Resident Valuation of 

Planned Events“ var byggt á svipuðum rannsóknaraðferðum og lagt er upp með hér í 

vefkönnuninni. Um takmarkanir þeirrar rannsóknar er þess einmitt getið að ekki hafi verið 

notast við einfalt slembiúrtak og að greiningin gefi til kynna að rannsóknin sé hlutdræg að 

því leyti til að hún höfði frekar til þeirra sem hafi meiri menntun, eru á miðjum aldri, eldri 

kvenna og þeirra sem sækja viðburði. Ná þurfi til allra íbúahópa sem geti verið flókið 

vegna hindraðs aðgengis að sumum hópum eða vegna annarra praktískra þátta. 

Aðstandendur rannsóknarinnar segja mjög mikilvægt að betrumbæta aðferðir til að íbúar 

geti metið gildi skipulagðra viðburða og stærsta áskorunin sé að vinna með slembiúrtak. 

Aðstandendur rannsóknarinnar halda því samt fram að þessar takmarkanir hafi mögulega 

ekki úrslitavægi í þeim tilgangi sem rannsóknin var gerð þ.e. að fá fram mat íbúanna á 

gildi skipulagðra viðburða í samfélaginu. Auk þess megi færi fyrir því rök að úrtakið 
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endurspegli að öllum líkindum þann hóp sem á annað borð sé líklegur til að blanda sér í 

opinbera umræðu um viðburði og fleiri félagsleg viðfangsefni í samfélaginu. 

Ljóst er að sá hluti rannsóknarinnar sem byggir á svörum úr vefkönnuninni glímir við 

svipaðar takmarkanir og viðlíka hættu á úrtaksskekkju eins og lýst hefur verið í tengslum 

við rannsókn Gration o.fl. (2016) og af þeim sökum verði ekki hægt að nota 

niðurstöðurnar til að alhæfa um alla íbúa Reykjanesbæjar. Það er hins vegar von 

rannsakanda að niðurstöðurnar gefi ákveðnar vísbendingar um stöðu mála í ljósi 

rannsóknarspurningarinnar. Ekki er óeðlilegt að ætla að þeir sem á  annað borð tóku þátt 

í rannsókninni hafi gert það ýmist vegna þess að þeir höfðu skoðun á hátíðinni, jákvæða 

eða neikvæða, og þannig ættu veigamikil sjónarmið að koma fram sem veita 

framkvæmdaaðilum og styrktaraðilum hátíðarinnar mikilvægar upplýsingar. Ekki verður 

þó hægt að alhæfa um þýðið þar sem færa má rök fyrir því að þeir sem annað hvort sáu 

ekki könnunina eða völdu að svara henni ekki, hafi í fyrra tilfellinu ekki fengið tækifæri til 

að láta skoðun sína í ljós og í síðara tilvikinu séu mögulega áhugalausir um hátíðina og 

hátíðin hafi því ekki þau áhrif á þá sem hún hefur e.t.v. fyrir þá sem svöruðu könnuninni. 

Þeirri mikilvægu spurningu verður því ósvarað hver skoðun þeirra er sem kusu að taka 

ekki þátt í rannsókninni en slíkt á auðvitað við um allar rannsóknir. Meira máli skiptir að 

ekki var hægt að ná til allra hópa samfélagsins með þessari aðferð og af þeim sökum á 

hún ekki möguleika á að endurspegla þýðið fullkomlega en einnig það gildir líklega að 

einhverju marki um flestar rannsóknaraðferðir.  

Niðurstöður símkönnunarinnar sem byggðar eru á slembiúrtaki úr þjóðskrá eru því 

ákaflega mikilvægt innlegg í rannsóknina. Hér verður þó að taka fram að símakönnunin 

náði einvörðungu til íbúa Reykjanesbæjar 18 ára og eldri sem hafa íslenskt ríkisfang og 

þar með voru 27% íbúa sem eru erlendir ríkisborgarar útilokaðir frá þátttöku í símakönnun 

(Guðlaug Júlía Sturludóttir, munnleg heimild, 10. janúar 2019). Ástæða þess að íbúar með 

erlent ríkisfang voru undanskildir í rannsókninni tengist fyrst og fremst því að rannsakandi 

hafði ekki fjármagn til að láta þýða spurningakönnunina yfir á önnur tungumál.  Þeir 

erlendu íbúar sem hafa öðlast skilning á íslensku höfðu hins vegar sömu möguleika og 

aðrir til að svara könnuninni á vefnum. 



 

49 

3.3 GREINING GAGNA 

3.3.1 Vefkönnun 

Öll svör voru vigtuð eftir aldri samkvæmt upplýsingum um aldursskiptingu í Reykjanesbæ 

frá Hagstofu Íslands miðað við 1. janúar 2019. 

Í niðurstöðum vefkönnunarinnar var unnið með hlutföll og tíðni. Í þeim spurningum 

sem sneru að upplifun (kafli II í spurningakönnun, sjá viðauka 1) var auk þess unnin 

þáttagreining og áreiðanleikapróf gerð. Rannsakandi fékk Sólrúnu Sigvaldadóttur til að 

vinna þessar tölfræðigreiningar úr hrágögnum. 

Spurningarnar um upplifun (tilfinningalega, vitsmunalega, líkamlega og nýlundu) voru 

keyrðar í gegnum meginhluta þáttagreiningu (e. principal component analysis) þar sem 

hornskökkum snúningi (e. oblimin rotation) var beitt. Meginhlutagreiningin er aðferð til 

að greina undirliggjandi þætti spurninga sem efnislega eru um það sama og er þess vegna 

hægt að draga saman í einn þátt. Tilgangur þáttagreiningar getur m.a. verið að fækka 

breytum í gagnasafninu til að auðveldara sé að vinna með það án þess að tapa of miklum 

upplýsingum (Field, 2009). Hornskakkur snúningur er notaður þar sem fylgni milli þátta 

reynist há (Field, 2009). Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) próf var gert en það segir til um hvort 

gögnin séu tæk til slíkrar greiningar út frá úrtaksstærð (Field, 2009) (sjá má niðurstöður 

um fylgni á milli þátta og KMO í viðauka 3). 

3.3.2 Símakönnun 

Svör úr símakönnun voru borin saman við svör úr samsvarandi spurningum úr vefkönnun 

og sambærilegum aðferðum beitt við framsetningu þeirra. Til skoðunar voru hlutföll og 

tíðni þess sem spurt var um. Öll svör voru vigtuð eftir aldri og kyni samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands.  

3.4 RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

Tölfræðileg mæling getur ekki verið réttmæt nema hún sé áreiðanleg. Með áreiðanleika 

er átt við að endurtekin mæling gæfi sömu niðurstöðu þ.e. að útkoman sé stöðug frá einni 

mælingu til annarrar. Með réttmæti er átt við að það rannsóknartæki sem notað er mæli 

það sem því er ætlað að mæla en ekki eitthvað allt annað (Rúnar Helgi Andrason, 2003; 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  
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Áreiðanleika í tölfræðilegum mælingum má kanna með nokkrum leiðum m.a. með 

endurtekningu prófsins, notkun hliðstæðra útgáfa af mælitæki til að mæla sama hlutinn 

ásamt fleiru. Einnig er hægt að bera saman niðurstöður úr fleiri en einni könnun eða 

rannsókn og hér mun sú leið m.a. vera farin þar sem niðurstöður samsvarandi spurninga 

í vef- og símakönnun eru bornar saman svo álykta megi um áreiðanleika. Chronbach‘s 

alpha-stuðullinn er notaður til að mæla áreiðanleika kvarðanna sem búnir eru til á 

niðurstöðum þáttagreiningar. Chronbach‘s alpha er ein algengasta aðferðin til mælinga á 

áreiðanleika á tölfræðilegum kvörðum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Þá verða niðurstöður úr upplifunarrannsókninni einnig bornar saman við 

samsvarandi niðurstöður úr erlendum rannsóknum til að kanna hvort niðurstöðurnar séu 

sambærilegar, sem styður við áreiðanleika þeirra, sé það raunin. 

Áreiðanleiki prófs tryggir þó ekki réttmæti þess sem er lykilatriði í því að mælingin 

teljist einhvers virði, sem þýðir að jafnvel þótt hægt sé að endurtaka próf með sömu 

niðurstöðu verður hún lítils virði ef prófið mælir ekki það sem því er ætlað að mæla. 

Réttmæti í megindlegum rannsóknum er m.a. skipt innra réttmæti (e. internal validity) og 

ytra réttmæti (e. external validity).  

Innra réttmæti má ná fram því að nota margs konar aðferðir í gagnasöfnun í því skyni 

að kanna hvort samræmi sé á milli þeirra. Í þessari rannsókn er gögnum safnað eftir 

tveimur leiðum (vef- og símakönnun) og byggt á því að séu svör svipuð ætti það að ýta 

undir réttmæti rannsóknarinnar. Þó verður að hafa í huga að margir fleiri þættir geta 

ógnað innra réttmæti rannsóknar m.a. úrtaksstærð og val á úrtaki, röng notkun 

mælitækja og forprófun spurningalista á hópi sem er ekki lýsandi fyrir úrtakið. Þá getur 

afstaða rannsakandans einnig haft áhrif á innra réttmæti og þarf rannsakandi í þessu 

tilviki að vera mjög meðvitaður um eigin stöðu þar sem hann starfar að hátíðinni sem 

hefur án efa áhrif á hvernig prófinu er hagað þrátt fyrir slíka meðvitund (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013). 

Með ytra réttmæti er átt við hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöðurnar yfir á annað 

fólk eða aðstæður. Forsenda þess að það sé hægt er að innra réttmætið sé gott (Rúnar 

Helgi Andrason, 2003; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Það þýðir 

að ef ekki er samræmi á milli niðurstaðna úr símakönnuninni og vefkönnuninni verður 

ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum vefkönnunarinnar sem byggð er á 
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hentugleikaúrtaki. Meiri líkur eru á að niðurstöður símakönnunarinnar gefi réttmætari 

niðurstöður þar sem þær byggjast á slembiúrtaki. Eins og sjá má í niðurstöðukaflanum ber 

þessum tveimur könnunum nokkuð vel saman í þeim spurningum sem voru eins á milli 

kannana. 

3.5 STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 
ÁLITAEFNI 

Ætla mætti að val rannsakanda á viðfangsefni taki mið af einhverjum hugmyndum hans 

um niðurstöður. Ákvörðun um að taka viðfangsefni fyrir hlýtur að skýrast af því að 

viðkomandi telur einhverjum spurningum ósvarað eða að svörin liggi fyrir en það þurfi að 

draga þau fram í dagsljósið. Þannig má segja að líklegast fari rannsakandi aldrei 

fullkomlega hlutlaus inn í nokkra rannsókn því spurningin sem hann spyr felur væntanlega 

í sér einhverja skoðun hans á rannsóknarefninu (King, Keohane og Verba, 1995).  

Staða rannsakanda innan þessarar rannsóknar er með þeim hætti að hann starfar að 

menningarmálum hjá Reykjanesbæ og situr í framkvæmdaráði Ljósanætur sem er skipað 

um fimmtán aðilum frá hinum ýmsu framkvæmdasviðum bæjarins. Þau störf hafa kveikt 

í huga rannsakanda ýmsar spurningar um upplifun gesta á Ljósanótt og viðhorf sem hann 

telur gilda ástæðu til að draga fram í þeirri von að niðurstöðurnar geti nýst til að gera 

hátíðina enn betri fyrir gesti. Þessi staða rannsakanda hefur vissulega kosti í för með sér 

því hann er vel inni í málefnum hátíðarinnar og þekkir helstu áhersluþætti hennar sem og 

helstu viðhorf bæjarbúa, bæði jákvæð og neikvæð. Þessi staða hjálpaði mjög til við gerð 

spurningakönnunarinnar og það er mat rannsakanda að hún snerti á mörgum ef ekki 

flestum þeim þáttum sem snúa að viðhorfi og upplifun gesta sem henni er ætlað að mæla. 

Margt annað tengt hátíðinni hefði vissulega einnig verið verðugt rannsóknarefni en það 

bíður annarra rannsókna.  

Staða rannsakanda hefur þó einnig í för með sér áhættu sem getur falist í  ákveðnum 

væntingum um niðurstöðu sem getur haft áhrif á hönnun spurningalistans. Rannsakandi 

var mjög meðvitaður um stöðu sína og reyndi eftir bestu getu að tryggja að slíkt gerðist 

ekki enda markmið rannsóknarinnar að fá fram raunveruleg viðhorf gesta. Meðal annars 

voru tvær spurningar hafðar hálf-opnar til að svarendur hefðu aðra svarmöguleika en þá 

sem spyrjandi gaf upp og einnig voru tvær opnar spurningar þar sem svarendur gátu tjáð 
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sig með eigin orðum og var önnur þeirra spurning um hvort það væri eitthvað annað (en 

það sem áður hefði komið fram) sem fólk vildi tjá sig um varðandi hátíðina. Þessi spurning 

var sett inn til að tryggja að svarendur gætu komið því að sem þeir teldu að könnunin 

hefði ekki svarað. Þá voru spurningar um upplifun teknar beint úr erlendu 

rannsóknarverkefni (Richards, 2017) til að tryggja ákveðið  hlutleysi. Staða rannsakanda 

hafði einnig áhrif á þá ákvörðun að leggja fyrir spurningakönnun á netinu þar sem ekki var 

hægt að rekja svör með persónugreinanlegum hætti til að skapa ákveðna fjarlægð frá 

rannsakanda.  

Símakönnunin sem framkvæmd var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands skapaði 

enn meiri fjarlægð frá rannsakanda en þegar hringt var út kom hvergi fram fyrir hvern 

rannsóknin var framkvæmd og þar með öll tengsl við rannsakanda rofin. 

Það sem helst gæti talist til siðferðilegs álitamáls í þessari rannsókn snýr að vali á 

fyrirtækjum sem beðin voru um að senda könnunina á starfsfólk sitt með tölvupósti. Þau 

eru öll meðal helstu styrktaraðila hátíðarinnar og því sá möguleiki fyrir hendi að 

starfsfólkið finni fyrir þrýstingi til þátttöku en rannsakendur þurfa að sjá til þess að 

þátttakendur upplifi að þeir hafi frjálst val um hvort þeir taki þátt í rannsókninni (Sigurður 

Kristinsson, 2013). Til að bregðast við þessu var tekið skýrt fram í kynningarbréfi sem var 

undanfari spurningakönnunarinnar að könnunin væri nafnlaus og ekki hægt að rekja svör 

til einstakra aðila. Sömuleiðis var tekið fram að viðkomandi væri hvorki skylt að svara 

einstaka spurningum né spurningalistanum í heild sinni (sjá viðauka 1). Það ætti því að 

hafa dregið úr því að pressa til að svara hafi skapast. Þar að auki var ekki hægt að fylgjast 

með því hver hafði lokið við að svara og hver ekki. Auk þess hefur starfsfólk fyrirtækjanna 

engra sérstakra hagsmuna að gæta í þessum samhengi. Með því er m.a. átt við að engin 

sérstök fríðindi fylgja stuðningnum fyrir starfsmenn umræddra fyrirtækja af hálfu 

framkvæmdaraðila Ljósanætur. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

4.1 INNGANGUR 

Hér verður fjallað um niðurstöður þeirra tveggja spurningakannana sem lagðar voru fyrir 

við rannsóknina og ályktanir dregnar af þeim. Annars vegar er um að ræða niðurstöður 

vefkönnunar og hins vegar niðurstöður símakönnunar. Símakönnunin innihélt 10 

spurningar (sjá viðauka 2) sem allar komu einnig fyrir í vefkönnuninni (sjá viðauka 1) en 

stundum gætti örlítils munar í orðalagi til að aðlaga þær að formi könnunar. Sem dæmi 

um slíkt má nefna spurningu 6 í símakönnun sem hljómar svo: Hversu sammála eða 

ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? Ljósanótt skapar samkennd meðal íbúa 

Reykjanesbæjar. Í vefkönnun er sambærileg spurning númer 15:  Hversu sammála eða 

ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? Ljósanótt skapar samkennd meðal íbúa. Í 

formála vefkönnunarinnar kom fram að spurningalistinn væri bæði ætlaður íbúum 

Reykjanesbæjar og öðrum gestum Ljósanætur. 

Fyrst verður fjallað um þátttakendur beggja rannsókna. Síðan verða niðurstöður 

rannsóknanna raktar í fimm köflum og verður sá háttur hafður á að í upphafi hvers kafla 

verður fjallað um niðurstöður þeirra spurninga sem komu fyrir bæði í vef- og símakönnun 

og þær bornar saman. Í beinu framhaldi verður svo fjallað um þær spurningar sem komu 

einungis fyrir í vefkönnuninni. Síðast verður fjallað um þann hluta rannsóknarinnar sem 

rannsakaði sérstaklega upplifun á Ljósanótt (kafli II í vefkönnun). Er sú leið farin þar sem 

stigsmunur er á umfjöllun um niðurstöður upplifunarrannsóknanna annars vegar og 

annarra niðurstaðna hins vegar. Segja má að almennt sé um lýsandi niðurstöður að ræða 

nema í umfjöllun um upplifun en þar eru niðurstöðurnar greinandi. Samhliða umfjöllun 

um niðurstöður verða ályktanir dregnar eftir því sem við á. 

4.2 BAKGRUNNUR SVARENDA OG ÞÁTTTAKENDA Í LJÓSANÓTT 

Í vefkönnuninni voru 32,9% svarenda undir þrítugu, á aldrinum 30 – 44 ára reyndust 

29,1% svarenda, á aldrinum 45 – 59 ára voru 20,3%, og í elsta hópnum 60 ára eða eldri 

voru 17,7% (sjá mynd 3). Svarendur voru þannig á fremur breiðu aldursbili á heildina litið 

þótt um helmingur þeirra geti talist á miðjum aldri (30 – 59 ára). Fjölskyldufólk í sambúð 

eða hjónabandi var í miklum meirihluta eða 70,5% og ríflega helmingur svarenda eða 
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58,6% var með eitt eða fleiri börn yngri en 17 ára á heimilinu. Þá reyndist tæpur helmingur 

eða 47,8% með háskóla- eða iðnmenntun að baki. 

 

 

Mynd 3. Aldursdreifing þátttakenda. 

Í símakönnuninni var jafnari dreifing í öllum aldurshópum, á bilinu 26,8 - 28,7%, nema 

í þeim yngsta (18 – 29 ára) þar sem þátttakendur reyndust 16,3% (sjá mynd 3). Svörin 

skiptust nokkuð jafnt á milli karla (48,1%) og kvenna (51,9%)8.  

Í vef- og símakönnun var þannig svipaður fjöldi samanlagt á aldrinum 30 – 59 ára eða 

49,4% í vefkönnun samanborið við 55% í símakönnun. Í símakönnuninni voru heldur fleiri 

í elsta aldurshópnum eða 28,7% á móti 17,7% í vefkönnun og í vefkönnun voru töluvert 

fleiri í þeim yngsta eða 33% samanborið við 16,3% í símakönnun. Þar sem vefkönnunin 

var opin á samfélagsmiðlum var ekki hægt að koma í veg fyrir að fólk yngra en 18 ára 

svaraði og reyndust 8,5% svarenda vera á þeim aldri.  

Hvað lengd búsetu í Reykjanesbæ varðaði reyndist yfir helmingur þátttakenda í 

vefkönnun, eða 58%, hafa búið í Reykjanesbæ lengur en í 20 ár sem sýnir að meirihluti 

þeirra eru rótgrónir bæjarbúar sem hafa búið drjúgan hluta ævi sinnar í bænum eða a.m.k. 

jafn lengi og Ljósanæturhátíðin hefur verið haldin (sjá mynd 4).  Þá höfðu  30,8% búið í 

bænum í 6 til 20 ár. Einungis 6,5% svarenda höfðu búið í bænum 5 ár eða skemur og 

                                                      
8 Ekki var spurt um kyn í vefkönnun. 

8,5%

24,4%

29,1%

20,3%
17,7%

16,3%

26,8%
28,2% 28,7%

Yngri en 18 ára 18 - 29 ára 30 - 44 ára 45 - 59 ára 60 ára og eldri

Vefkönnun Símakönnun
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bendir því flest til þess að könnunin hafi í minna mæli náð til nýrri íbúa í bænum og 

endurspegli því ekki viðhorf nýrra íbúa nema að mjög litlu leyti.  

Í símakönnuninni reyndust 62,8% svarenda hafa búið í Reykjanesbæ lengur en í 20 ár 

og 26,1% höfðu búið þar í 6 til 20 ár. Færri eða tæp 12% höfðu búið fimm ár eða skemur 

í bænum (sjá mynd 4).  

Svarendum í vef- og símakönnun bar því mjög vel saman hvað lengd búsetu í 

Reykjanesbæ varðaði utan að örlítið stærri hópur í símakönnuninni hafði búið fimm ár 

eða skemur í bænum eða 12% í símakönnun samanborið við 6,5% í vefkönnun og 

sömuleiðis hafði heldur stærri hópur búið 50 ár eða lengur í bænum í símakönnun eða 

23,8% samanborið við 17,7% í vefkönnun.  

 

Mynd 4. Lengd búsetu í Reykjanesbæ í árum. 

Eins og fram hefur komið hefur íbúum í Reykjanesbæ fjölgað hratt á undanförnum árum 

og þar af hefur íbúum með erlent ríkisfang fjölgað mun hraðar en íbúum með íslenskt 

ríkisfang. Þannig fjölgaði íbúum með íslenskt ríkisfang um 903 frá janúar 2016 til janúar 

2019 en íbúum með erlent ríkisfang fjölgaði um 2.764 og fóru þeir úr því að vera 12% allra 

bæjarbúa í rúm 24% (Reykjanesbær, e.d.-b). Lágt svarhlutfall íbúa sem búið hafa í bænum 

í minna en 5 ár þarf því ekki að koma sérstaklega á óvart þar sem meirihluti þeirra er 

erlendur og gera má ráð fyrir að takmörkuð íslenskukunnátta hamli þátttöku auk þess 

sem erfitt getur reynst að ná til þeirra í gegnum samfélagsmiðla á íslensku. Báðar kannanir 

endurspegla þannig að stórum hluta viðhorf rótgróinna íbúa og hvað vefkönnunina varðar 
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má einnig sjá að meirihluti svarenda er þar fjölskyldufólk á miðjum aldri með nokkra 

menntun að baki.  

Spurðir að því í hvaða bæjarhluta Reykjanesbæjar þátttakendur byggju sagðist 

helmingur svarenda í vefkönnun eða 48,9%  vera búsettur í Keflavík, 32,4% í Ytri- og Innri-

Njarðvík og 6,2% á Ásbrú og í Höfnum en 12,5% sögðust ekki búsettir í Reykjanesbæ (sjá 

mynd 5).  

Í símakönnun var einnig um helmingur svarenda eða 53,3%, búsettur í Keflavík, 38,5% 

í Ytri- og Innri-Njarðvík og 8,2% á Ásbrú og í Höfnum. Hér var því einnig mikið samræmi á 

milli svarenda í þessum tveimur úrtökum utan þess hóps í vefkönnuninni sem ekki býr í 

Reykjanesbæ.  

 

Mynd 5. Búseta þátttakenda. 

 

4.3 UM ÞÁTTTÖKU Í LJÓSANÓTT 

Þátttakendur voru spurðir Hversu oft hefur þú tekið þátt í Ljósanótt á síðustu fimm árum 

(frá 2014)? Yfir helmingur (64,8% í vefkönnun og 56,4% í símakönnun) hafði tekið þátt 

fimm sinnum á síðustu fimm árum sem styður það að meirihluti þeirra sem svaraði 

könnununum eru reglulegir þátttakendur í hátíðinni (sjá mynd 6). Lengd búsetu virtist 

þannig endurspeglast vel í þátttöku í hátíðinni. Þá voru þátttakendur í vefkönnun  einnig 

48,9%

32,4%

6,2%

12,5%

53,3%

38,5%

8,2%

Keflavík Njarðvík Ásbrú og Hafnir Bý ekki í Reykjanesbæ
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spurðir sérstaklega að því hvort þeir hefðu tekið þátt í síðustu Ljósanótt og það höfðu 

85,1% svarenda gert. 

Þannig virðist nokkuð mikil samsvörun vera bæði á milli bakgrunns og þátttöku 

svarenda í báðum könnunum sem gefur væntingar um að frekari samanburður á 

niðurstöðum megi teljast réttmætur. 

 

Mynd 6. Þátttaka í Ljósanótt síðustu 5 ár (2014 – 2018). 

Í vefkönnun var spurt um meginástæður fyrir þátttöku í hátíðinni, hvaða dagskrárliðum 

svarendur tóku þátt í og loks voru þeir beðnir um að taka afstöðu til þess hversu mikilvæga 

eða lítilvæga þeir töldu hina ýmsu dagskrárliði hátíðarinnar vera. 

Til að kanna hvaða ástæður vógu þyngst þegar kemur að þátttöku í Ljósanótt var spurt. 

Hverjar eru megin ástæður þess að þú tekur þátt í Ljósanótt? Fólk var beðið að velja þrjú 

atriði úr 10 atriða lista sem vógu þyngst að þeirra mati og raða þeim eftir mikilvægi. Á 

listanum voru eftirtalin atriði: 

 Ég kann að meta stemninguna sem fylgir Ljósanótt 

 Mér til skemmtunar  

 Til að njóta samveru með vinum og/eða fjölskyldu   

 Dagskráin 

 Til að gera eitthvað nýtt  

 Til að sjá tiltekinn eða tiltekna dagskrárliði 

1,5% 2,3%
4,8%

9,7%

16,9%

64,8%

7,3%
4,4%

10,2% 9,3%
12,4%

56,4%

Aldrei Einu sinni Tvisvar sinnum Þrisvar sinnum Fjórum sinnum Fimm sinnum
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 Til að læra eitthvað  

 Til að heimsækja bæinn 

 Þá finnst mér að  ég að ég tilheyri samfélagi  

 Annað 

 

Mynd 7. Þrjár mikilvægustu ástæður þátttöku í Ljósanótt samkvæmt vefkönnun. 

Á mynd 7 má sjá að það eru félagslegu samskiptin sem fólk metur mikilvægust enda eru 

þau gjarnan talin kjarninn í öllum viðburðum. Að njóta samveru með vinum og/eða 

fjölskyldu var það sem flestir mátu mikilvægast (38,7%). Næst mikilvægasta ástæða 

þátttöku var stemningin sem fylgir Ljósanótt (25,2%) og þriðja mikilvægasta var 

skemmtanagildið (18,4%). Öllum þessum þáttum gæti fylgt sú mikilvæga tilfinning að 

finnast maður tilheyra hópi (e. inclusion) sem Wilks (2013) talar um sem hluta af þeim 

félagslegu áhrifum sem fylgja skipulögðum viðburðum. Hvað stemninguna sem fylgir 

Ljósanótt varðar tengist það vafalítið því megin einkenni viðburða að vel þekkt svæði, í 

þessu tilfelli Hafnargatan í Reykjanesbæ, tekur á sig nýja mynd tímabundið, vegna breytts 

útlits og dagskrár (Getz og Page, 2016). Þar er boðið upp á stað og stund fjarri hinu 

hversdagslega lífi þar sem tilfinningaríkar og óvenjulegar upplifanir geta átt sér stað 

(Morgan, 2008).   

Þátttakendur voru einnig beðnir um að merkja við á lista alla þá dagskrárliði sem þeir 

tóku þátt í árið 2018 til að reyna að komast að því hvaða dagskrárliðir nytu mestra 

vinsælda (sjá mynd 8) og hvort vinsældir endurspegluðust í mati á mikilvægi (sjá mynd 9). 

38,7%

25,2%

18,4%

Til að njóta samveru með vinum og/eða fjölskyldu

Ég kann að meta stemninguna sem fylgir Ljósanótt

Mér til skemmtunar
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Í ljós kom að flestir (76,1%) horfðu á flugeldasýningu, næst flestir (61,5%) horfðu á 

stórtónleika á útisviði og þriðji vinsælasti dagskrárliðurinn (47,5%) voru sýningar í Duus 

Safnahúsum (sjá mynd 8). 

 

Mynd 8. Þátttaka í dagskrárliðum Ljósanætur 2018 samkvæmt vefkönnun. 

Ekki er þó þar með sagt að þátttakendur meti viðburði sem mikilvæga einungis vegna þess 

að þeir tóku sjálfir þátt í þeim, eða að þeir meti viðburði sem lítilvæga sem þeir tóku ekki 

þátt í. Þátttakendur voru því beðnir um að taka afstöðu til þess hversu lítilvæga eða 

mikilvæga á kvarðanum 1-5, þeir mátu alla helstu dagskrárliði hátíðarinnar, sem þeir 

fengu upp gefna í lista (sjá mynd 9).  

 

Mynd 9. Mat þátttakenda vefkönnunar á mikilvægi dagskrárliða á Ljósanótt. 
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Í ljós kom að allra vinsælustu dagskrárliðirnir þóttu einnig mikilvægastir. 

Flugeldasýninguna og stórtónleika á útisviði töldu 76% þátttakenda mjög mikilvæga en 

þetta voru einnig vinsælustu viðburðirnir. Í þriðja sæti yfir mikilvægi var árgangagangan 

en 62% mátu hana mjög mikilvæga. Þrátt fyrir það voru ekki nema 36% sem tóku þátt í 

henni sem bendir til þess að mikilvægi þarf ekki að endurspeglast í þátttöku. Sömu sögu 

var að segja af ýmsum öðrum viðburðum þar sem mat á mikilvægi endurspeglaðist ekki í 

þátttöku svo sem í heimatónleikum og á setningarathöfn grunnskólabarna þar sem 

mikilvægi var metið mun hærra en sýndi sig í þátttöku í viðburðunum. Niðurstöður 

rannsóknar Gration o.fl. (2016) um almenn áhrif viðburða styðja þetta en þar kom í ljós 

að svokallað valkostagildi (e. option value) var hátt metið þ.e. að íbúar kunna að meta að 

hafa úr mörgu að velja þótt þeir nýti sér ekki endilega allt sem í boði er. Einnig var sterkur 

stuðningur við svokallað tilvistargildi (e. existence value) þ.e. að viðburðir séu góðir fyrir 

samfélagið á margan hátt. Vera má að þessi gildi eigi einnig við í þessari rannsókn.  

Þátttakendur voru loks spurðir hversu líklegt eða ólíklegt væri að þeir tækju aftur þátt 

í Ljósanótt haustið 2019. Meira en helmingur eða 57,6% töldu öruggt að þeir gerðu það 

og  92,2% taldi helmingslíkur eða meiri á því. Einungis 7,7% töldu minni en helmingslíkur 

á þátttöku árið 2019. Áætlanir um að endurtaka þátttöku eru gjarnan taldar gefa til kynna 

að upplifun á viðburði hafi verið jákvæð og í niðurstöðum ATLAS-rannsóknanna komu í 

ljós sterk tengsl á milli allra upplifunarþáttanna og áforma um að endurtaka  heimsóknina 

(Richards, 2017). Jafnframt kom fram í umfjöllun Getz og Page (2016) um upplifun að hún 

geri það að verkum að eftir að viðburði lýkur ætti að fylgja því einhvers konar tilfinning 

um umbreytingu svo sem tilfinning um að hafa áorkað einhverju, að hafa endurnærst eða 

jafnvel tilfinningar um söknuð. Það séu þessar tilfinningar sem hvetji til endurtekinnar 

þátttöku. Þannig mætti draga þá ályktun af niðurstöðum vefkönnunarinnar að það að svo 

stór hluti telji víst að hann muni taka þátt í Ljósanótt aftur geti gefið til kynna að upplifunin 

af hátíðinni hafi verið þeim góð. Hins vegar mætti einnig horfa til líkans Ryan (2014) sem 

ætlað er að greina merkingu viðburða og varanleika áhuga. Þar flokkar hann langvarandi 

áhuga í tvo flokka. Annars vegar er hann til kominn vegna þess að viðburðurinn er mjög 

mikilvægur fyrir viðkomandi og hann samsamar sig honum á þann veg að viðburðurinn 

verður jafnvel hluti af sjálfsmynd hans. Hins vegar getur langvarandi áhugi einnig verið til 

staðar jafnvel þótt viðburður hafi ekki mikla merkingu fyrir viðkomandi. Þannig má vera 
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að þátttakendur í Ljósanótt mæti endurtekið á hátíðina af því hún er við bæjardyrnar hjá 

þeim en ekki endilega vegna þess að hún hafi mikla þýðingu fyrir þá. Af þessum sökum er 

ekki síður mikilvægt að reyna að átta sig á hvernig upplifun af hátíðinni er háttað.  

4.4 FÉLAGSLEG OG PERSÓNULEG ÁHRIF 

Til viðbótar við upplýsingar um hvernig þátttöku var háttað fannst rannsakanda áhugavert 

að skoða hvort merkja mætti að hún hefði haft greinanleg persónuleg eða félagsleg áhrif 

á þátttakendur eð samfélagið af einhverju tagi. Var það kannað með því að spyrja hversu 

sammála eða ósammála þátttakendur voru nokkrum fullyrðingum um áhrif hátíðarinnar. 

Um tvær af sjö viðhorfsfullyrðingum var einnig spurt í símakönnun og verður byrjað á að 

bera þær niðurstöður saman við samsvarandi fullyrðingar í vefkönnun og í beinu 

framhaldi fjallað um aðrar niðurstöður úr vefkönnun. 

Þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á hversu sammála þeir væru fullyrðingunni: 

Ljósanótt skapar samkennd meðal íbúa. Mikill meirihluti svarenda í vefkönnuninni var því 

mjög eða frekar sammála eða 81,8% (sjá mynd 10).   

Enn hærra hlutfall svarenda í símakönnun var mjög eða frekar sammála því að 

Ljósanótt skapaði samkennd meðal íbúa eða 90,2%.   

Samkennd á meðal íbúa og tilfinning fyrir því að tilheyra hópi er meðal þess sem 

algengt er að meta til félagslegra áhrifa (Wilks, 2013). Tilfinning um að tilheyra samfélagi 

er einn af sex þáttum sem hópur sérfræðinga í rannsókn Wallstam og félaga (2018) mat 

sem gilt viðmið í leit þeirra að samræmdum viðmiðum um félagsleg áhrif viðburða í 

samhengi stefnumótaðrar viðburðarstjórnunar. Með því er átt við þau áhrif sem 

viðburður hefur á upplifun íbúa á samstöðu þeirra í kjölfar viðburðar. Getz (2012) segir 

einnig að sá ágóði sem upplifun á viðburðum geti falið í sér geti m.a. verið það sem kallað 

hefur verið „communitas.“ Er þá átt við það sem gerist þegar einhver upplifir það að 

tilheyra og deila sameiginlegum þáttum, gildum og rótum. Niðurstöðurnar gefa því til 

kynna að Ljósanótt hafi jákvæð áhrif á samkennd íbúa og færi þá nær hver öðrum.  
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Mynd 10. Mat þátttakenda á því hvort þeir töldu Ljósanótt hafa jákvæð áhrif á ímynd 
Reykjanesbæjar og hvort þeir töldu hana skapa samkennd á meðal íbúa. 

Þá voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar Hátíðin hefur jákvæð 

áhrif á ímynd Reykjanesbæjar. Niðurstöðurnar reyndust einnig mjög afgerandi í báðum 

könnunum. Í vefkönnun reyndust 86,2% vera því mjög eða frekar sammála (sjá mynd 10).  

Í símakönnuninni var hlutfall þeirra sem reyndust mjög eða frekar sammála enn hærra, 

eða 95,6%.   

Staða hátíðarinnar í íslensku samfélagi gæti skipt þarna máli þ.e. að Ljósanótt uppfylli 

mögulega þau skilyrði að vera það sem kallað hefur verið á ensku „Hallmark event“ eða 

það sem kalla mætti einkennisviðburð staðar (Getz og Page, 2016). Er þá átt við að 

viðburðurinn og staðurinn tengist órjúfanlegum böndum í hugum fólks og viðburðurinn 

sé orðinn að nokkurs konar stofnun og vel þekktur um allt land. Slíkt gæti vissulega ýtt 

undir stolt íbúa af hátíðinni sinni, sem skilaði sér í jákvæðu viðhorfi til hennar, og þannig 

fullvissu um að hún hafi jákvæð áhrif á ímynd bæjarins. 

Þá koma næst fimm fullyrðingar sem einvörðungu var spurt um í vefkönnun. Ein þeirra 

var: Ljósanótt gerir Reykjanesbæ að betri stað til að búa á. Lífsgæði í samfélaginu var 

meðal þeirra þátta sem uppfylltu skilyrði um samræmd viðmið um félagsleg áhrif 

viðburða í rannsókn Wallstam o.fl. (2018) og er með því vísað til þeirra áhrifa sem 

viðburður hefur á upplifun íbúa á þeim lífsskilyrðum sem þeir búa við. Meira en helmingur 

þátttakenda, eða 59,6%, var mjög eða frekar sammála því hátíðin gerði bæinn að betri 

búsetukosti og mætti líta þannig á að í þeirra huga auki hátíðin við lífsgæði bæjarbúa. 

36,6%

47,3%

48,4%

57,2%

45,2%

42,9%

37,8%

38,4%

Ljósanótt skapar samkennd meðal íbúa -
vefkönnun

Ljósanótt skapar samkennd meðal íbúa -
símakönnun

Jákvæð áhrif á ímynd Reykjanesbæjar - vefkönnun

Jákvæð áhrif á ímynd Reykjanesbæjar -
símakönnun

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála



 

63 

Tæpur þriðjungur eða 30,8% var því hvorki sammála né ósammála og 9,6% voru því mjög 

eða frekar ósammála (sjá mynd 11). 

 

Mynd 11. Mat þátttakenda í vefkönnun á því hvort þeir töldu Ljósanótt gera 
Reykjanesbæ að betri stað til að búa á. 

Niðurstöður voru í svipuðum dúr þegar spurt var um afstöðu til eftirfarandi tveggja 

fullyrðinga: Hátíðin gefur íbúum tækifæri til að upplifa nýja hluti og Ýmsir hópar í 

samfélaginu vinna að sameiginlegum markmiðum vegna hátíðarinnar. Mikill meirihluti 

var þeim mjög eða frekar sammála og mikill minnihluti var þeim mjög eða frekar 

ósammála (sjá mynd 12). 
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Mynd 12. Mat þátttakenda í vefkönnun á eftirtöldum fullyrðingum: Hátíðin gefur 
íbúum tækifæri til að upplifa nýja hluti og Ýmsir hópar vinna að sameiginlegum 
markmiðum vegna hátíðarinnar. 

Þannig virðist þróun tengslaneta og tilfinning fyrir því að tilheyra, sem Wilks (2013) hefur 

m.a. bent á sem nokkur af þeim félagslegu áhrifum sem fylgja viðburðum, eiga hér 

ágætlega við. Sömuleiðis nefna Wallstam og félagar (2018) félagslegt auðmagn (e. social 

capital) sem viðmið um félagsleg áhrif og vísa þá til þeirra áhrifa sem viðburður hefur á 

félagslegt tengslanet og möguleikann til tengslamyndunar, þ.e. hvort viðburðurinn bjóði 

upp á tækifæri til að hitta aðra og eiga í samskiptum við þá. Niðurstöðurnar benda 

vissulega í þá átt. Því til viðbótar telja þeir valdeflingu samfélagsins til félagslegra áhrifa 

og er þá átt við það hvernig viðburður skapar tækifæri fyrir íbúa til að byggja upp hæfni 

sína á einhvern hátt. Færa mætti rök fyrir því að slíkt ætti við t.d. um alla þá 

menningarhópa sem fram koma á hátíðinni auk ýmissa annarra sem leggja hátíðinni lið 

t.d.  björgunarsveitarfólk svo dæmi sé nefnt. 

Rannsakanda lék einnig nokkur forvitni á að vita hvort um einhvers konar dýpri eða 

viðvarandi áhrifa gætti af völdum hátíðarinnar og spurði af þeim sökum í vefkönnun um 

afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga: Hátíðin hefur, til lengri tíma en hún varir, jákvæð áhrif 

á samfélagið í Reykjanesbæ og Hátíðin hefur haft jákvæð áhrif á líðan mína.  

Mikill meirihluti svarenda eða 84,3% var mjög eða frekar sammála því að áhrifa 

hátíðarinnar gætti lengur en hún stæði yfir og einungis 2,7% voru því mjög eða frekar 

ósammála (sjá mynd 13). Þá sögðu 59,8% að hátíðin hefði haft jákvæð áhrif á líðan þeirra 
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og einungis 8,3% voru frekar eða mjög ósammála því. Það skal áréttað að hér er eingöngu 

um persónulegt mat fólks á þessum áhrifum að ræða en ekki mælingu á því hvort áhrifin 

eru raunveruleg.  

 

Mynd 13. Mat þátttakenda í vefkönnun á því hvort þeir töldu að hátíðin hefði áhrif á 
samfélagið í Reykjanesbæ í lengri tíma en hún sjálf varir og hvort hún hefði haft jákvæð 
áhrif á líðan þeirra. 

Það hlýtur þó að vera til mikils unnið ef Ljósanótt getur haft jákvæð áhrif að einhverju 

marki á tilfinningu um jákvæð áhrif á líðan yfir helmings bæjarbúa og sömuleiðis ef áhrifa 

hennar, sem mikill meirihluti hefur metið sem jákvæð, gætir lengur en hátíðin sjálf 

stendur yfir. Samkvæmt Getz og Page (2016) eru persónuleg áhrif minnst rannsakaðasta 

viðfangsefnið  í rannsóknum á viðburðum og því minnstur skilningur á þeim en þar er 

upplifun talin skipta sköpum auk ýmissa fleiri þátta svo sem væntinga, ríkjandi viðhorfa 

til viðburðar og aðstæðna fólks. Hver sú upplifun er sem leggur af mörkum til jákvæðra 

áhrifa á líðan er svo önnur spurning sem er allrar athygli verð.  Á það skal bent að ýmsum 

vandkvæðum er bundið að rannsaka slíkt. Taka þyrfti tillit til margra annarra áhrifaþátta 

á líðan og skoða yfir langt tímabil áður hægt væri að álykta nokkuð um langvarandi áhrif 

upplifana eða áhrif þeirra á líðan. 

4.5 HEILDARMAT Á HÁTÍÐINNI 

Í þeirri viðleitni að kanna hvert heildarmat þátttakenda var á hátíðinni var spurt í báðum 

könnunum um ánægju eða óánægju þátttakenda með hátíðina í heild sinni, hversu miklu 

eða litlu máli hún skipti fólk og um viðhorf til þess kostnaðar sem Reykjanesbær ber vegna 
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hátíðarinnar. Í vefkönnun var jafnframt spurt hvort dagskráin endurspeglaði væntingar 

fólks, hvort að þátttakendur teldu sig geta haft áhrif á undirbúning hátíðarinnar og að 

lokum voru þátttakendur beðnir um að leggja mat á það hversu jákvætt eða neikvætt þeir 

teldu viðhorf íbúa Reykjanesbæjar til hátíðarinnar. 

Til að meta heildaránægju eða -óánægju þátttakenda með hátíðina var spurt: Hversu 

ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með Ljósanótt? Niðurstöðurnar reyndust afar jákvæðar. Í 

vefkönnuninni kom í ljós að mikill meirihluti eða 85,7% var mjög eða frekar ánægður með 

hátíðina og þar af sögðust 39,9% mjög ánægð með hana en einungis 4% voru frekar eða 

mjög óánægð með hana (sjá mynd 14). 

Í símakönnun sögðust 89,1% mjög eða frekar ánægð með hátíðina og þar af var 

rúmlega helmingur svarenda eða 53,5% sem sagðist mjög ánægður með hana. Þá voru 

aðeins 2,8% mjög eða frekar óánægð með Ljósanótt. 

 

Mynd 14. Mat þátttakenda á ánægju með Ljósanótt. 

Þessar niðurstöður samræmast ágætlega niðurstöðum Gration o.fl. (2016) um að 

sterkur stuðningur íbúa væri almennt við viðburði, ekki síst bæjar- og menningarhátíðir, 

og skipti þá ekki máli hvort fólk tók sjálft þátt í þeim eða ekki. Stuðningurinn var m.a. til 

kominn vegna þess að íbúarnir litu þannig á að viðburðirnir hefðu jákvæð hagræn, 

persónuleg og félagsleg áhrif fyrir samfélagið. 

Í báðum könnunum var önnur spurning af svipuðum meiði þar sem spurt var Hversu 

litlu eða miklu máli skiptir Ljósanótt þig? Einnig þar voru niðurstöðurnar mjög jákvæðar 
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og í vefkönnuninni kom í ljós að 71,8% töldu að hátíðin skipti þá mjög miklu eða frekar 

miklu máli. Aðeins 8,2% töldu hana skipta frekar eða mjög litlu máli (sjá mynd 15).  

Í símakönnuninni sögðu 61,8% hana skipta mjög eða frekar miklu máli. Þá töldu 11,4% 

að hún skipti frekar eða mjög litlu máli og önnur 10,9% að hún skipti engu máli.9  

 

Mynd 15. Mat þátttakenda á því hversu miklu máli Ljósanótt skiptir þá. 

Hér, líkt og í spurningunni um ánægju, reyndist töluvert innbyrðis samræmi á milli 

kannananna og taldi meirihluti svarenda hátíðina skipta mjög miklu eða frekar miklu máli, 

þótt hlutfallið væri heldur hærra í vefkönnuninni, og mikill minnihluti taldi hana skipta 

litlu eða engu máli. Sá hópur var þó töluvert stærri í símakönnuninni eða 22,3% á móti 

8,2% í vefkönnun. Það gæti bent til þess að þeir sem svöruðu vefkönnuninni hafi verið 

líklegri til að gera það vegna þess að þeir höfðu skoðun á Ljósanótt sem þeir vildu koma á 

framfæri sem jafnframt getur verið til marks um að hátíðin skipti þá máli. Símakönnunin 

nær hins vegar einnig til fólks sem mögulega hefði ekki tekið þátt í könnuninni af eigin 

frumkvæði t.d. vegna áhugaleysis á hátíðinni. Þannig gefur símakönnunin að öllum 

líkindum breiðari mynd af raunverulegri stöðu mála.  Sé niðurstaða þessarar spurningar 

tengd við líkan Ryan (2014) (sjá mynd 2) um ólíka merkingu viðburða í samhengi við 

varanleika áhuga, má draga þá ályktun að niðurstöðurnar gefi til kynna að allt að 

þriðjungur þátttakenda (þeir sem segja hátíðina skipta þá mjög miklu máli) raðist í þann 

hluta líkansins sem gefur til kynna að Ljósanótt hafi fyrir þeim mikla merkingu/þýðingu og 

                                                      
9 Valmöguleikinn „Engu máli“ var ekki til staðar í vefkönnun. 
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að þeir hafi varanlegan áhuga á þátttöku. Ekki er víst að þeir sem sögðu hana skipta frekar 

miklu máli myndu allir raðast í þann hluta en mögulega einhverjir þeirra. Þó skal á það 

bent að Ryan beitti etnógrafískum rannsóknaraðferðum við að raða fólki í hina ólíku hluta 

líkansins og ekki víst að sú aðferð að spyrja fólk beint um merkingu samræmdist 

niðurstöðum hans.  

Í báðum könnununum var viðhorf til þess kostnaðar sem sveitarfélagið þarf að standa 

straum af vegna hátíðarinnar kannað. Í formála að spurningunni sagði: Ljósanótt er haldin 

á vegum Reykjanesbæjar sem stendur straum af stærstum hluta kostnaðar við hátíðina. 

Auk þess leggja fjölmargir styrktaraðilar sitt af mörkum með fjárframlagi eða öðru 

framlagi. Spurt var: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með að Reykjanesbær standi 

straum af stærstum hluta kostnaðar vegna hátíðarinnar? 

Rannsakanda þótti áhugavert að spyrja að þessu m.a. í ljósi þess hve skuldavandi 

sveitarfélagsins hefur verið mikill og hafa íbúar þurft að taka á sig auknar skattbyrðar af 

þeim sökum m.a. í formi hækkaðra fasteignagjalda og hærra útsvars en annars staðar á 

landinu („Útsvar lækkar í Reykjanesbæ“, 2017).  

Í vefkönnuninni sögðust tæpir tveir þriðju eða 65,3% vera mjög eða frekar ánægðir 

með að Reykjanesbær stæði straum af stærstum hluta kostnaðar við hátíðina og enn 

hærra hlutfall í símakönnun eða 73% (sjá mynd 16). Einungis 6,9% svarenda í vefkönnun 

voru mjög eða frekar óánægðir með þetta og mjög svipað hlutfall svarenda í símakönnun 

eða 6,7%.   
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Mynd 16. Ánægja eða óánægja þátttakenda með það að Reykjanesbær standi straum 
af stærstum hluta kostnaðar við hátíðina.  

Það er því ekki annað að sjá en að bæjarbúar séu hlynntir því að Reykjanesbær kosti 

hátíðina jafnvel á tímum þrenginga í rekstri. Þá er áhugavert, að jafnvel þótt hærra hlutfall 

svarenda í símakönnun teldi hátíðina ekki mikilvæga fyrir þá sjálfa (sjá mynd 15), virtust 

þeir ekki mótfallnir því að Reykjanesbær stæði straum af kostnaði við hana. Þannig mætti 

hugsanlega draga þá ályktun að jafnvel þótt fólk sjái sér ekki persónulegan hag af hátíðinni 

geri það sér grein fyrir að hún geti verið þýðingarmikil fyrir aðra og setji sig því ekki upp á 

móti því að bærinn nýti fé til að halda hátíðina. Í fyrrnefndri rannsókn Gration o.fl. (2016) 

á almennum áhrifum viðburða og virði þeirra fyrir íbúa var meðal niðurstaðna að þrátt 

fyrir þann mikla stuðning sem íbúar sýndu viðburðum, væri ekki hægt að fullyrða um að 

stuðninginn mætti yfirfæra yfir á það að fólk væri tilbúið til að borga hærri skatta vegna 

viðburðanna en vilji til að borga er gjarnan notaður sem mælikvarði á virði (Andersson 

o.fl., 2012). Í þessu ljósi mætti mögulega draga þá ályktun að Ljósanótt væri 

þátttakendum svo mikils virði að þeim fyndist eðlilegt að skattfé væri nýtt til að greiða 

fyrir hátíðina og settu sig ekki upp á móti því. Þó gæti orðalag spurningar skipt hér nokkru 

máli og þannig er ekki víst að sama niðurstaða hefði fengist ef þátttakendur hefðu verið 

spurðir beint að því hvort þeir væru ánægðir með að skattfé væri nýtt til að greiða fyrir 

hátíðina eða hvort þeir væru tilbúnir að borga hærri skatta vegna hennar. 
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Þegar þátttakendur voru spurðir út í fullyrðinguna: Dagskrá Ljósanætur endurspeglar 

væntingar íbúa var ríflega helmingur þátttakenda í vefkönnun eða 54,8% því mjög eða 

frekar sammála en af þeim voru þó aðeins 10,2% því mjög sammála (sjá mynd 17).  

Í símakönnun reyndist töluvert hærra hlutfall en í vefkönnun mjög sammála því að 

dagskráin endurspeglaði væntingar íbúa eða 25,7% og samtals voru 78,1% því mjög eða 

frekar sammála sem var 23,3 prósentustiga hærra hlutfall en í vefkönnuninni. 

 

Mynd 17. Mat þátttakenda í vef- og símakönnun á því hvort þeir töldu að dagskrá 
Ljósanætur endurspeglaði væntingar íbúa. 

Hvergi annars staðar í rannsókninni mældist hlutfall þeirra lægra sem voru mjög sammála 

eða mjög ánægðir með það sem spurt var um. Þetta gæti gefið til kynna að jafnvel þótt 

dagskráin sem slík höfði ekkert endilega til fólks séu aðrir þættir sem það metur meira 

svo sem samvera með fjölskyldu og vinum sem hlaut einmitt mest fylgi þegar 

þátttakendur voru beðnir um að forgangsraða því sem þeim þótti mikilvægast við 

hátíðina. Á hinn bóginn geta þessar niðurstöður einnig verið vísbending um það að 

ákveðin sóknarfæri séu til staðar þegar kemur að skipulagningu dagskrár og þar megi 

mögulega gera betur. Það vekur einnig athygli að nokkur munur reyndist á svörum í 

þessari spurningu í vefkönnun og símakönnun þar sem töluvert hærra hlutfall í 

símakönnun, eða 25,7%, var mjög sammála fullyrðingunni en einungis 10,2% í vefkönnun. 

Hér má aftur velta því upp hvort að þeir sem hafi ákveðnar skoðanir á hátíðinni séu 

hugsanlega líklegri til að taka þátt í vefkönnun að eigin frumkvæði vegna þess að þeir vilja 
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koma skoðunum sínum á framfæri og af þeim sökum séu niðurstöður úr vefkönnun að 

sumu leyti ekki alveg eins jákvæðar og þær úr símakönnuninni. 

Þátttakendur voru einnig beðnir um að leggja mat á það í vefkönnun hvort að þeir teldu 

að íbúar hefðu tækifæri til að hafa áhrif á undirbúning hátíðarinnar. Tilgangur 

spurningarinnar var að leita eftir því hvort íbúum fyndist þeir hafa rödd, að þeir gætu haft 

áhrif en að hátíðinni væri ekki einvörðungu stjórnað ofan frá. Fullyrðingin hljómaði svona: 

Skipuleggjendur Ljósanætur gefa íbúum tækifæri til að hafa áhrif á undirbúning 

hátíðarinnar. Rétt tæpur helmingur, eða 49%, var mjög eða frekar sammála því, 41,1% 

var því hvorki sammála né ósammála og 10% voru því frekar eða mjög ósammála (sjá 

mynd 18).  

 

Mynd 18. Mat þátttakenda í vefkönnun á því hvort þeir töldu að skipuleggjendur 
Ljósanætur gæfu íbúum tækifæri til að hafa áhrif á undirbúning hátíðarinnar. 

Hér er má í fyrsta sinn sjá í niðurstöðum könnunarinnar innan við helming þátttakenda 

vera mjög eða frekar sammála fullyrðingunni sem sett var fram.  

Í ljósi niðurstaðna úr síðustu tveimur spurningum mætti velta fyrir sér hvort rök Jepson 

og Clarke (2013), um mikilvægi þess að bæjarhátíðir séu þematengdir samfélagslegir 

viðburðir, sem séu afrakstur skipulags sem átt hefur sér stað í samfélaginu, ættu hér vel 

við? Þeir segja nærsamfélagið lykilþátt í velgengni hverrar bæjarhátíðar og að aðkoma 

allra hópa samfélagsins að skipulagningu hátíðarinnar skipti miklu máli í að tryggja 

stuðning íbúa við hátíðina. Vissulega eru þó mörg dæmi um vel heppnaðar hátíðir án þess 
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að slík skilyrði séu uppfyllt líkt og Kinnunen og Haahti (2015a) bentu meðal annars á í 

umfjöllun sinni um finnskar hátíðir. 

Þótt allflestar spurningarnar í rannsókninni skili mjög jákvæðum niðurstöðum, má í 

þeim tveimur síðustu sem hér hefur verið fjallað um, sjá ákveðnar vísbendingar um að 

fólki finnist ef til vill að meira tillit gæti verið tekið til skoðana þeirra. 

Loks var spurt í vefkönnun Hversu jákvætt eða neikvætt telur þú að viðhorf íbúa 

Reykjanesbæjar sé almennt til hátíðarinnar? Mikill meirihluti, eða 92,3%, taldi það vera 

mjög eða frekar jákvætt og einungis 1,6% töldu það mjög eða frekar neikvætt (sjá mynd 

19). Þá sagði tæpur helmingur eða 48,3% það öruggt að þeir myndu mæla með hátíðinni 

við aðra og 93,1% sögðu helmingslíkur eða meiri á því að þeir myndu gera það.  

 
 

Mynd 19.  Mat þátttakenda í vefkönnun á því hversu jákvætt eða neikvætt þeir töldu 
viðhorf íbúa Reykjanesbæjar til hátíðarinnar. 

Þetta afar jákvæða viðhorf sem þátttakendur telja íbúa hafa til hátíðarinnar mætti 

mögulega tengja við þau félagslegu áhrif sem gjarnan eru nefnd í samhengi hátíða og 

skipulagðra viðburða, sem er samfélagslegt stolt, þ.e. þau áhrif sem viðburður hefur á 

stolt íbúa yfir því að búa á þeim stað þar sem viðburðurinn fer fram (A. Jepson og Clarke, 

2013; Wallstam o.fl., 2018; Wilks, 2013). 

Hér lýkur umfjöllun um niðurstöður viðhorfsrannsóknanna og næst verður fjallað um 

þær niðurstöður sem snúa að upplifun þátttakenda. 
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4.6 UPPLIFUN 

Hér verður fjallað um niðurstöður þess hluta vefkönnunarinnar sem mældi upplifun 

samkvæmt EES-kvarðanum. Þátttakendur voru beðnir að hugsa um upplifun sína af 

síðustu Ljósanótt sem þeir tóku þátt í og taka afstöðu til hversu sammála eða ósammála 

þeir væru eftirtöldum 18 fullyrðingum um upplifun sína. Svörin voru gefin á sjö stiga 

kvarða þar sem 1 merkti algjörlega ósammála og 7 merkti algjörlega sammála.  

Fullyrðingarnar voru: 

1. Ég fann fyrir spenningi 

2. Ég endurnærðist tilfinningalega 

3. Ég fann fyrir nánd 

4. Ég upplifði algert ævintýri 

5. Ég velti fyrir mér afstöðu minni til lífsins (hvað skiptir mig máli) 

6. Mig langaði til að endurupplifa hátíðina (tala um hana/sýna myndir) 

7. Ég túlkaði einstaka viðburði á minn eigin hátt (t.d. listviðburði) 

8. Fékk mig til að hugsa 

9. Ég notaði hugvit mitt (beitti greinandi hugsun til að túlka og skilja viðburði) 

10.  Ég lærði eitthvað 

11.  Ég öðlaðist nýja kunnáttu 

12.  Ég velti fyrir mér hugmyndum sem ég fékk og ræddi þær við aðra 

13.  Ég var virk/ur 

14.  Ég tók ekki virkan þátt 

15.  Ég var ekki skapandi 

16.  Ljósanótt var ólíkum öðrum hátíðum almennt 

17.  Ég steig út úr hversdagsleikanum 

18.  Ég upplifði eitthvað einstakt 
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Í gögnum sem rannsakandi hefur undir höndum frá Greg Richards einum forsvarsmanna 

ATLAS-verkefnisins má sjá niðurstöður úr öðrum rannsóknum þar sem EES-kvarðinn var 

nýttur. Á mynd 20 má sjá það sem Richards kallar upplifunarfótspor (e. experience 

footprint). Hér er upplifunarfótspor Ljósanætur verið borið saman við upplifunarfótspor 

tveggja annarra hátíða. Annars vegar er það „Surva,“ alþjóðlegir grímubúningaleikar í 

bænum Pernik í Búlgaríu. Um er að ræða árlegan viðburð, þann stærsta sinnar tegundar 

á Balkanskaga, þar sem fólk kemur saman víða að, klæðist þjóðbúningum að fornum sið 

og tekur þátt í tveggja daga leikum og skrúðgöngum („Surva“, e.d.). Hins vegar er um að 

ræða átta daga miðaldahátíð í Bucovina í Rúmeníu. Hátíðin er lista- og menningarhátíð 

sem fram fer í gömlu virki, þar sem reynt er að endurvekja einhvers konar 

miðaldastemningu („Explore Bucovina“, e.d.). 

 

Mynd 20. Upplifunarfótspor þriggja hátíða. 

Eins og glöggt má sjá á fótsporunum þremur er upplifun tengd Ljósanótt að flestu leyti 

vægari heldur en á hinum tveimur hátíðunum og sveiflast í mati á bilinu 3 – 4,5 á 

kvarðanum 1 – 7. Einu frávikin frá þessu er þegar spurt er um virkni og það að vera 
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skapandi. Þá má sjá að þátttakendur í Ljósanótt og í Surva, búlgörsku 

grímubúningaleikunum, telja sig virkari og meira skapandi en þátttakendur í lista- og 

menningarhátíðinni Bucovina í Rúmeníu. Búlgörsku gestirnir hafa þó örlítið forskot á þá 

íslensku í báðum atriðum. 

Bæði í Búlgaríu og í Rúmeníu er upplifunin mestmegnis á bilinu 5 - 6 sem gefur til kynna 

heldur sterkari upplifun en á Ljósanótt. Þó má að flestu leyti sjá svipaðar tilhneigingar í 

fótsporunum svo sem það, að finna fyrir spenningi, skorar að meðaltali hátt (Ljósanótt 

4,52 - Surva 6,21 - Explore Bucovina 6,01) miðað við aðrar spurningar um hverja hátíð og 

í öllum tilfellum skora svarendur frekar hátt á því að vilja endurupplifa hátíðina (Ljósanótt 

3,68 - Surva 6,20 - Explore Bucovina 5,74). Þessar sambærilegu tilhneigingar styrkja 

áreiðanleika rannsóknarinnar. 

Í umfjöllun um niðurstöður ATLAS-rannsóknanna (Richards, 2017) má sjá sambærilega 

mynd þar sem fjögur önnur upplifunarfótspor eru lögð saman og einnig þar má sjá 

upplifanir sem eru í flestum tilvikum sterkari en upplifanir á Ljósanótt. Um var að ræða 

tölvuleikjaviðburð í Bretlandi, menningar- og listahátíð í Mexíkó, matarhátíð í Portúgal og 

kjötkveðjuhátíð í Brasilíu (sjá mynd 21). 

 

Mynd 21. Upplifunarfótspor fjögurra hátíða (Richards, 2017, bls. 23). 
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4.6.1 Úrvinnsla gagna 

Þegar kom að úrvinnslu gagna úr Ljósanæturrannsókninni var meginhluta þáttagreining 

(principal compenent analysis), með hornskökkum snúningi (oblimin rotation) gerð á 

öllum 18 atriðum listans. Að meðaltali svöruðu 896 þátttakendur hverri fullyrðingu í 

þessum lið könnunarinnar en samkvæmt Field (2009) duga 300 athuganir líklega til að 

þáttagreining verði stöðug. Hann leggur þó áherslu á að það eitt og sér dugi ekki endilega 

og hægt sé að nota Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mælitækið til þess að mæla hvort gögnin 

séu tæk til slíkrar greiningar út frá úrtaksstærð. Það var gert og reyndist KMO 0,929 sem 

er afbragð samkvæmt Field (2009). 

Tilgangurinn með þáttagreiningunni í þessari rannsókn var að kanna hvaða þættir 

kæmu fram í þeirri viðleitni að greina hvers kyns upplifun þátttakendur á Ljósanótt verða 

fyrir og hvort sú upplifun samræmist með einhverjum hætti því sem EES-rannsóknirnar 

hafa sýnt, að upplifun á viðburðum samanstandi af fjórum þáttum sem m.a. ráðast af eðli 

viðburðanna: vitsmunalegum, tilfinningalegum, líkamlegum og nýlundu. Byggt á 

niðurstöðu leitandi þáttagreiningar voru dregnir fram þrír þættir, sem skýra samtals 65% 

af dreifingu svaranna (sjá töflu 1). Öll atriði hlóðu yfir +/- 0,3 á einn þátt utan fullyrðingar 

13 Ég var virkur sem hlóð yfir 0,3 á fleiri þætti og virðist þess vegna ekki aðgreina sig vel 

frá öðrum spurningum á þessum tveimur þáttum10 ef miðað er við að atriði þurfi að hlaða 

yfir 0,3 á einungis einn þátt til þess að teljast tilheyra viðkomandi þætti.  

  

                                                      
10 Möguleg skýring er sú að þýðingin „virkur“ hafi ekki sömu merkingu í huga fólks og „active“ sem valdi 

því að þetta atriði aðgreini sig ekki nægjanlega. 
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Tafla 1. Niðurstöður þáttagreiningar með 18 fullyrðingum um upplifun.  

                                                                                              Þættir 
Nr.  Vitsmunaleg 

upplifun 
Líkamleg 
upplifun 

Tilfinningaleg 
upplifun 

9 Ég notaði hugvit mitt ,882   
12 Ég velti fyrir mér hugmyndum sem ég fékk og ræddi þær við aðra ,850   
11 Ég öðlaðist nýja kunnáttu ,848   
10 Ég lærði eitthvað ,827   

8 Fékk mig til að hugsa ,811   
7 Ég túlkaði einstaka viðburði á minn eigin hátt (t.d. listviðburði) ,661   
5 Ég velti fyrir mér afstöðu minni til lífsins (hvað skiptir mig máli) ,590   

14 Ég tók ekki virkan þátt  ,869  
15 Ég var ekki skapandi  ,858  

1 Ég fann fyrir spenningi   ,946 
3 Ég fann fyrir nánd   ,798 
4 Ég upplifði algert ævintýri   ,742 

18 Ég upplifði eitthvað einstakt   ,739 
2 Ég endurnærðist tilfinningalega   ,699 
6 Mig langaði til að endurupplifa hátíðina   ,666 

16 Ljósanótt var ólík öðrum hátíðum almennt   ,637 
17 Ég steig út úr hversdagsleikanum   ,635 
13 Ég var virkur  -,309 ,370 

 Extraction Method: Principal Component Analysis    

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization    

 a Rotation converged in 9 iterations    

 Eigingildi 8,651 1,625 1,421 

 % af skýrðri dreifingu 48,060 9,027 7,895 

 

Tekin var sú ákvörðun að taka fullyrðingu 13 út og þáttagreining keyrð aftur án hennar og 

þær niðurstöður settar fram í töflu 2.   
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Tafla 2. Niðurstöður þáttagreiningar með 18 fullyrðingum um upplifun (fullyrðingu 13 
„Ég var virkur“ er sleppt). 

                                                                                              Þættir 
Nr.  Vitsmunaleg 

upplifun 
Líkamleg 
upplifun 

Tilfinningaleg 
upplifun 

9 Ég notaði hugvit mitt ,878   
12 Ég velti fyrir mér hugmyndum sem ég fékk og ræddi þær við aðra ,852   
11 Ég öðlaðist nýja kunnáttu ,848   
10 Ég lærði eitthvað ,827   

8 Fékk mig til að hugsa ,810   
7 Ég túlkaði einstaka viðburði á minn eigin hátt (t.d. listviðburði) ,661   
5 Ég velti fyrir mér afstöðu minni til lífsins (hvað skiptir mig máli) ,593   

15 Ég var ekki skapandi  ,876  
14 Ég tók ekki virkan þátt  ,858  

1 Ég fann fyrir spenningi   ,938 
3 Ég fann fyrir nánd   ,797 

18 Ég upplifði eitthvað einstakt   ,732 
4 Ég upplifði algert ævintýri   ,730 
2 Ég endurnærðist tilfinningalega   ,701 
6 Mig langaði til að endurupplifa hátíðina   ,657 

16 Ljósanótt var ólík öðrum hátíðum almennt   ,639 
17 Ég steig út úr hversdagsleikanum   ,633 

 Extraction Method: Principal Component Analysis    

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization    

 a Rotation converged in 9 iterations    

 Eigingildi 8,153 1,572 1,424 

 % af skýrðri dreifingu 47,956 9,249 8,375 

 

Eigingildi (eigenvalue) voru skoðuð til að átta sig á hlutfallslegu vægi einstakra þátta. Þrír 

þættir fengu eigingildi yfir 1 en samkvæmt viðmiði Kaiser (Kaiser‘s criteria) skulu eingöngu 

þættir sem hafa eigingildi yfir einum vera með í lausninni. 

Samtals heyrðu sjö fullyrðingar undir þátt 1 (sjá töflu 2). Í ljós kom að hann 

endurspeglaði nánast alveg þátt „vitsmunalegrar víddar“ sambærilegri þeirri sem fram 

kom í rannsókn Richards, Toepoel og Geus (2015). Þó var eitt atriði sem samkvæmt þeirra 

rannsókn féll undir þátt „tilfinningalegrar víddar,“  Ég velti fyrir mér afstöðu minni til lífsins 

(hvað skiptir mig máli) sem fellur hér undir þátt 1. Það fer því ágætlega á því að nefna þátt 

1 vitsmunalega upplifun. Hún endurspeglar lærdómsáhrif viðburðarins og tekur til þátta 

eins og hugsunar, túlkunar, lærdóms og þekkingaröflunar.  

Undir þátt 2 heyrðu tvær fullyrðingar sem endurspegluðu þátt 3 samkvæmt rannsókn 

Richards og félaga, þátt „líkamlegrar víddar“ sem segir til um virkni á viðburði þ.e. hvernig 

þátttakandi hegðar sér. Það gæti falið í sér að mæta á ákveðna viðburði, taka þátt í 
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einhverjum dagskrárlið, vera skapandi o.s.frv. Hér fer því einnig ágætlega á því að nefna 

þennan þátt líkamlega upplifun. Samkvæmt rannsókn Richards og félaga féllu reyndar 

þrjár fullyrðingar undir þennan þátt en ekki tvær líkt og hér. Þriðja fullyrðingin Ég var 

virkur var sú sem tekin var út úr greiningunni þar sem hún aðgreindi sig ekki nægjanlega 

vel.  

Undir þátt 3 féllu átta fullyrðingar sem endurspegluðu nánast alveg tvo þætti 

samkvæmt rannsókn Richards o.fl. (2015), þætti 1 og 4 sem eru „tilfinningaleg vídd“ og 

„vídd nýlundu,“ ef undan er skilin fullyrðingin sem áður var nefnd - Ég velti fyrir mér 

afstöðu minni til lífsins (hvað skiptir mig máli) - sem hér féll undir þátt 1. Hér verður þessi 

vídd nefnd tilfinningaleg upplifun. 

Fjórði þátturinn samkvæmt EES-rannsókninni, „vídd nýlundu,“ aðgreindi sig ekki sem 

sérstakur þáttur frá „tilfinningalegri vídd“ í rannsókninni. Fjórði þátturinn er sá sem á að 

gefa til kynna hvort hátíðin þyki einstök. Honum tilheyrðu, samkvæmt EES-rannsókninni, 

atriðin Ljósanótt var ólík öðrum hátíðum almennt, Ég steig út úr hversdagsleikanum og Ég 

upplifði eitthvað einstakt. Vissulega vísa þessi atriði til sérstöðu hátíðar en því mætti 

auðveldlega halda fram að þau séu einnig af tilfinningalegum toga, og að því leytinu til 

ekki mjög langsótt að þau lendi í flokki „tilfinningalegrar víddar.“ 

Til að draga þetta saman greindist upplifun af þrenns konar tagi á Ljósanótt: 

 Vitsmunaleg upplifun 

 Líkamleg upplifun 

 Tilfinningaleg upplifun 

 

Spönn kvarðanna var eins og áður segir frá 1 (algjörlega ósammála) upp í 7 (algjörlega 

sammála). Í töflu 3 má sjá meðaltöl og staðalfrávik allra þriggja þáttanna og þurftu 

svarendur að svara öllum spurningum sem tilheyrðu þætti til að skor þeirra á hverjum 

kvarða væri reiknað. Af þessum þremur þáttur er hæsta meðaltalið á kvarðanum um 

tilfinningalega upplifun (4,02) og þar á eftir koma líkamleg upplifun (3,34) og loks 

vitsmunaleg upplifun (3,14). 
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Tafla 3. Meðaltal og staðalfrávik þátta.  

 
Vitsmunaleg 
upplifun 

Líkamleg 
upplifun 

Tilfinningaleg 
upplifun 

Meðaltal 3,14 3,34 4,02 

Staðalfrávik 1,45 1,82 1,42 

Chronbach‘s alpha 0,916 0,709 0,901 

 

Til að mæla áreiðanleika hvers kvarða (til að ganga úr skugga um að spurningarnar á 

hverjum þætti væru að mæla sama undirliggjandi þáttinn) var notast við Chronbach‘s 

alpha (α) og reyndist hann góður fyrir alla þætti en 0,711 er notað sem viðmiðunarmark 

svo Chronbach‘s alpha geti talist gott (sjá töflu 3). Það að þáttur 2 byggist eingöngu á 

tveimur atriðum getur mögulega skýrt að einhverju leyti hvers vegna innri áreiðanleikinn 

er lægri þar en í hinum þáttunum. 

Marktektarprófið ANOVA var notað til að mæla hvort marktækur munur reyndist á 

upplifun þátttakenda á þessum þremur þáttum (vitsmunaleg, líkamleg og tilfinningaleg 

upplifun) eftir aldri, fjölda barna og hversu oft svarendur höfðu tekið þátt í Ljósanótt. 

4.6.1.1 Munur á upplifun eftir aldri 

Munur reyndist eftir aldri þegar um var að ræða vitsmunalega upplifun (F=3,67, df=817:2, 

p<0,05) og tilfinningalega upplifun (F=3,94, df=829:2, p<0,05). Þá voru gögnin greind með 

Tukey prófi  til að greina á milli hvaða aldurshópa reyndist marktækur munur.  

Hvað vitsmunalega upplifun varðaði reyndist marktækur munur einvörðungu á milli 

þeirra sem voru yngri en 30 ára og elsta aldurshópsins, 60 ára eða eldri, en ekki á milli 

yngsta hópsins og þeirra sem voru 30 – 59 ára og ekki heldur á milli þeirra sem voru 30 – 

59 ára og elsta aldurshópsins. Meðaltöl aldurshópanna eru sett fram í töflu 4. 

Vitsmunaleg upplifun reyndist sterkust í elsta aldurshópunum þar sem hún var 3,4 að 

meðaltali samanborið við meðaltalið 3,0 hjá þeim sem voru yngri en 30 ára og 3,2 hjá 

þeim sem voru 30 – 59 ára. Þessar niðurstöður gætu gefið vísbendingar um að 

menningarlegi hluti hátíðarinnar svo sem myndlistarsýningar hafi meira gildi fyrir þá sem 

eldri eru og þeim fylgi aukin upplifun fyrir þann hóp.  

                                                      
11 Chronbach‘s alpha er fylgnistuðull sem er á skalanum 0 (engin fylgni) til 1 (alger fylgni). 



 

81 

Tafla 4. Meðaltal upplifunar eftir aldri. 

 
Vitsmunaleg 
upplifun* 

Líkamleg 
upplifun 

Tilfinningaleg 
upplifun* 

Yngri en 30 ára 3,0 3,2 4,2 

30-59 ára 3,2 3,4 3,9 

60 ára eða eldri  3,4  3,3 4,0 

  *Munur eftir aldri samkvæmt Tukey prófi 

 

Hvað tilfinningalegu upplifunina varðaði reyndist marktækur munur á milli þeirra sem 

voru yngri en 30 ára og hópsins sem var 30 – 59 ára. Ekki reyndist marktækur munur á 

milli yngsta og elsta aldurshópsins (60 ára eða eldri) og ekki heldur á milli þess elsta og 

miðjuhópsins (30 – 59 ára). Tilfinningalega upplifunin virðist þannig sterkust í yngsta 

aldurshópnum þar sem hún er 4,2 að meðaltali samanborið við 3,9 í aldurshópnum 30-59 

ára og 4,0 í þeim elsta (sjá töflu 4). Þannig virðast tilfinningalegu þættirnir hafa mest áhrif 

í yngsta aldurshópnum sem gæti m.a. birst í því að hann sé sá hópur sem gæti fundið til 

meiri eftirvæntingar, upplifað meiri nánd eða fundist hann stíga út úr hversdagsleikanum 

umfram aðra aldurshópa. Það er áhugavert að tilfinningalega upplifunin sé sterkust hjá 

yngsta aldurshópnum að því leytinu til að hann er sá hópur sem segja má að hafi upplifað 

hátíðina frá barnæsku. Þannig mætti ef til vill draga þá ályktun að hátíðin hafi meira 

tilfinningalegt gildi fyrir hann en aðra aldurshópa. Gera mætti sér í hugarlund að fyrir 

þennan aldurshóp væri hátíðin ein af þessum ómissandi hefðum sem hann gæti ekki 

hugsað sér lífið án, ekki ósvipað og jólin og fleiri slíkar hefðir. Miðað við meðaltölin mætti 

einnig velta fyrir sér hvort að tilfinningalegu þættirnir fái svo aftur aukið vægi eftir því sem 

aldurinn færist yfir. Vel mætti hugsa sér að það að hitta gamla samferðamenn í 

árgangagöngu eða á hátíðarsvæði, matarboð með stórfjölskyldunni og fleira slíkt, fái 

aukið vægi á efri árum. 

Ekki reyndist um marktækan mun að ræða eftir aldri þegar kom að líkamlegri upplifun 

sem bendir til þess að aldur virðist ekki hafa áhrif þegar kemur að virkni svo sem að taka 

virkan þátt í dagskrá eða vera skapandi. 
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4.6.1.2 Munur á upplifun eftir því hvort börn voru á heimili 

Með sömu aðferðum var kannað hvort marktækur munur reyndist á upplifun 

(vitsmunaleg, líkamleg og tilfinningaleg) þátttakenda eftir því hvort þeir voru með börn 

undir 18 ára á heimilinu eða ekki en það reyndist ekki vera. Það virðist því ekki skipta 

sköpum varðandi upplifun hvort fólk er með börn eða ekki á hátíðinni.  

4.6.1.3 Munur á upplifun eftir fjölda þátttökuskipta 

Loks var kannað hvort munur reyndist á upplifun eftir því hversu oft fólk hafði tekið þátt 

í hátíðinni. Fyrst ber að nefna að mjög fáir svarendur, átta manns,  höfðu aldrei tekið þátt 

í Ljósanótt. Um 60 manns einu sinni til tvisvar en langflestir höfðu tekið þátt þrisvar til 

fimm sinnum eða um 800 svarendur. Marktækur munur reyndist á vitsmunalegri 

(F=17,57, df=794:2, p<0,001) og tilfinningalegri upplifun (F=21,95, df=775:2, p<0,001)  hjá 

þeim sem ekki höfðu tekið þátt í Ljósanótt á síðustu fimm árum eða tekið þátt einu sinni 

til tvisvar samanborið við þá sem höfðu tekið þátt þrisvar til fimm sinnum (sjá töflu 5). 

Vitsmunaleg upplifun og tilfinningaleg upplifun reyndust sterkari hjá þeim sem höfðu 

tekið oftast þátt (3 – 5 sinnum). Enginn marktækur munur var eftir fjölda þátttökuskipta 

hvað varðar líkamlega upplifun.  

Tafla 5. Munur á upplifun eftir því hve oft þátttakendur höfðu tekið þátt í Ljósanótt. 

 
Vitsmunaleg 
upplifun* 

Líkamleg 
upplifun 

Tilfinningaleg 
upplifun* 

Aldrei 2,0 4,2 2,5 

1–2 sinnum 2,2 3,5 3,0 

3-5 sinnum  3,2  3,3 4,1 

  *Munur eftir aldri samkvæmt Tukey prófi 

 

Þessar niðurstöður ríma ágætlega saman við niðurstöður ATLAS-rannsóknanna þar sem í 

ljós komu sterk tengsl á milli fyrri þátttöku í viðburði og upplifunar, reyndar á öllum fjórum 

víddum hennar, vitsmunalegri, tilfinningalegri, líkamlegri og vídd nýlundu. Upplifunin 

styrktist þá hratt eftir fyrstu heimsóknir, stóð í stað á milli þeirrar þriðju og fimmtu og féll 

síðan en jókst svo aftur eftir þá tíundu. Hér höfum við bara vitneskju fimm ár aftur í 

tímann en ekki er ósennilegt að margir þátttakendanna eigi mun fleiri þátttökuskipti að 
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baki ef marka má lengd búsetu í bænum og jafna þátttöku á síðustu árum. Þannig gætu 

þeir auðveldlega hafa tekið þátt oftar en tíu sinnum en um það er ekki hægt að fullyrða. 

4.6.2 Samantekt 

Séu niðurstöður þáttagreiningarinnar dregnar saman má segja að greina megi upplifun af 

þrennum toga á Ljósanótt, vitsmunalega upplifun, líkamlega upplifun og tilfinningalega 

upplifun. Af þeim sem tóku afstöðu til þeirra atriða sem gáfu til kynna vitsmunalega 

upplifun voru 27% sem merktu við gildi hærra en 4 á kvarðanum 1 – 7 (4 er miðpunktur 

kvarðans sem ætla má að sé einhvers konar hlutlaust gildi). Mögulega má tengja þessa 

upplifun menningaráherslu hátíðarinnar. Um það bil helmingur svarenda eða 56,5%  

merktu við gildi hærra en 4 á þeim atriðum sem gáfu til  kynna líkamlega upplifun. Má líta 

þannig á að þeir hafi talið sig virka eða skapandi þátttakendur í hátíðinni. Hér gæti verið 

um þann hóp að ræða sem gerði ef til vill eitthvað meira en að mæta á hátíðarsvæðið, 

sótti til að mynda tónleika, myndlistarsýningar eða aðra viðburði eða tók jafnvel þátt í 

þeim sjálfur. Hópurinn sem leit þannig á að hann hefði ekki verið virkur gæti verið sá 

hópur sem tók lítinn þátt í síðustu Ljósanótt eða mætti einvörðungu á hátíðarsvæðið án 

þess að gera sér far um að skoða sýningar eða taka þátt í dagskrá að öðru leyti. Þeir sem 

merktu við gildi hærra en 4 á þeim atriðum sem gáfu til kynna Tilfinningalega upplifun 

voru 53,9% þeirra sem afstöðu til fullyrðinganna tóku en þar er vísað til þátta eins og að 

finna fyrir spenningi eða nánd o.s.frv.  

Ýmsar ályktanir má draga af þeim niðurstöðum sem hér hefur verið greint frá. Það að 

vitsmunaleg upplifun mælist sem sérstakur þáttur má mögulega rekja til þeirrar 

menningaráherslu Ljósanætur frá upphafi, að mikið hefur verið lagt upp úr listsýningum 

af ýmsum toga. Það að hæsta skorið að meðaltali sé á tilfinningalegri upplifun (4,02) (sjá 

töflu 3) kemur síður en svo á óvart vegna eðlis hátíðarinnar þar sem fjölskyldan skemmtir 

sér saman, fólk kemur saman og gerir sér glaðan dag, vinir hittast og brottfluttir koma í 

heimsókn. Dagskráin brýtur upp hversdaginn og eftirvænting skapast eftir hinum ýmsu 

viðburðum eða samveru með skemmtilegu fólki. Það að líkamleg upplifun mælist gefur til 

kynna að fólk líti þannig á að það sé virkt á hátíðinni en virknin gæti t.d. falist í því að 

mæta á hátíðarsvæði, sækja ákveðna viðburði sem áhorfendur eða fara á 

myndlistarsýningar og fleira í þeim dúr. Hvergi mældist marktækur munur á milli hópa 
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þegar kom að líkamlega þættinum þannig að hann virðist hvorki undir áhrifum af aldri, 

því hvort börn séu á heimili ,né fjölda þátttökuskipta. 

Marktækur munur mældist hins vegar á vitsmunalegri upplifun yngstu og elstu 

þátttakendanna eftir aldri og styrktist hún með hækkandi aldri. Marktækur munur 

reyndist einnig á tilfinningalegri upplifun eftir aldri og reyndist hún mest í yngsta 

aldurshópnum. Það gæti verið til marks um það að hátíðin hafi meira tilfinningalegt gildi 

fyrir þann hóp sem alist hefur upp við hátíðina og þekkir ekki lífið án hennar. Fjöldi barna 

á heimili virtist ekki hafa marktæk áhrif á upplifun fólks. Hins vegar virtist fjöldi 

þátttökuskipta í hátíðinni hafa áhrif á upplifun en vitsmunaleg og tilfinningaleg upplifun 

jókst hjá þátttakendum því oftar sem þeir höfðu tekið þátt í hátíðinni sem gæti verið merki 

um að gestir geti auki við upplifun sína því oftar sem þeir taka þátt. Er þá átt við að fólk 

byggi ofan á fyrri reynslu sem aftur mótar upplifanir þeirra (Packer og Ballantyne, 2016). 

Athyglisvert er að fjórði upplifunarþátturinn, samkvæmt niðurstöðum EES-

rannsóknanna, vídd nýlundu mældist ekki sem sérstakur þáttur í þessari rannsókn en hann 

er einmitt sá þáttur sem mögulega er talinn einkenna upplifanir á viðburðum öðru fremur 

og segir til um hvort litið sé á viðburðinn sem einstakan. Hann er talinn tengjast því að 

viðburðir eigi sér stund og stað, séu afmörkuð augnablik utan þess hefðbundna, þar sem 

upplifanir eiga sér stað (Richards o.fl., 2015). Samkvæmt Richards (2015) má reikna með 

hinum þáttunum þremur í öllum tegundum upplifana en vídd nýlundu er sá þáttur sem 

talinn er sérstakur í tilviki viðburða.  

Í ljósi þessa og fremur lágra meðaltala allra þáttanna þriggja er ekki óeðlilegt að spyrja 

hvað valdi? Nærtækasta skýringin er sú að flestir þátttakendur í rannsókninni hafa búið 

lengi í Reykjanesbæ og hafa tekið þátt í Ljósanótt að minnsta kosti fimm sinnum. Af þeim 

sökum þarf ekki að teljast óeðlilegt að þeir upplifi hana ekki sem sérstaka nýlundu, heldur 

fremur eitthvað sem þeir þekkja vel. Sama ástæða gæti einnig skýrt hvers vegna meðaltöl 

þáttanna þriggja eru svo nálægt miðju. Fólk gengur að hátíðinni sem vísri, þekkir 

fyrirkomulagið og veit í grófum dráttum hverju það á von á og þess vegna kallar hún ef til 

vill ekki fram sérstaklega sterkar tilfinningar. Hvort sem þetta er rétt skýring eða ekki, 

verður ekki fram hjá því litið að um er að ræða lýsingu á stöðu upplifunar gesta á hátíðinni 

og niðurstöðurnar geta þannig gefið tilefni til viðbragða. Það kemur í hlut aðstandenda 

hátíðarinnar að taka ákvarðanir um hvort þeir vilji reyna að efla eða hafa áhrif á 
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upplifunarþáttinn eða láta sér þessar skýringar á stöðunni nægja. Mikilvægt er þó að slá 

þann varnagla að EES-rannsóknirnar eru enn það stutt á veg komnar, að ekki liggur fyrir 

nægur samanburður á milli þjóða til að hægt sé að fullyrða nokkuð um mun í svörum á 

milli ólíkra landa. Þannig gæti vel verið að svarendur á Íslandi séu hógværari í mati sínu á 

upplifun en til að mynda svarendur í Brasilíu svo dæmi sé tekið. Richards tjáði 

rannsakanda til að mynda að hann teldi sig hafa orðið varan við slíkt misræmi á þann veg 

að svarendur í Suður-Ameríku hefðu tilhneigingu til að taka jákvæðari afstöðu til hlutanna 

en svarendur í Evrópu (Greg Richards, munnleg heimild, 21. mars 2019). Þá má vera að 

þýðingar á fullyrðingum úr ensku yfir á ólík tungumál geti orsakað eitthvert misræmi í 

svörum og þess vegna væri afskaplega fróðlegt að leggja könnunina fyrir þátttakendur í 

öðrum íslenskum hátíðum. 

Líkt og fram kom í umfjöllun um ATLAS-verkefnið hér að framan hefur samanburður á 

milli ólíkra staða og ólíkra viðburða leitt í ljós að merkjanlegur munur er á upplifun gesta 

á ólíkum viðburðum. Þannig var tilfinningaleg upplifun fremur há á kjötkveðjuhátíð í 

Brasilíu á meðan lista- og menningarhátíð í Mexíkó sýndi sterka vitsmunalega upplifun. Í 

niðurstöðum rannsókna í fjórum löndum þar sem EES-mælikvarðinn var nýttur kom í ljós 

að tilfinningaleg upplifun og vitsmunaleg upplifun mældust hærri en líkamlega upplifunin 

og upplifun nýlundu. Niðurstöður rannsóknarinnar á Ljósanótt samræmast niðurstöðum 

ATLAS-rannsóknanna hvað varðar tilfinningalega upplifun en í Ljósanæturrannsókninni 

reyndist líkamleg upplifun örlítið hærri en vitsmunalega upplifunin. Meðaltal hvers þáttar 

í Ljósanæturrannsókninni var þó töluvert lægri heldur en meðaltöl úr niðurstöðum 

annarra landa í ATLAS-rannsóknunum líkt og sjá mátti á fótsporum annarra hátíða 

samanborið við fótspor Ljósanætur (sjá myndir 20 og 21). 

Í þessum kafla hafa allar meginniðurstöður rannsóknanna verið til umfjöllunar. Fyrst 

var gerð grein fyrir þátttakendum og bakgrunni þeirra. Því næst var niðurstöðum 

viðhorfsspurninga lýst og fjallað samhliða um niðurstöður úr vef- og símakönnun. Að 

lokum var grein gerð fyrir niðurstöðum úr rannsókn á upplifun, ýmsar greiningar raktar 

og niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður annars staðar frá. Eftir því sem tilefni 

var til var ályktað út frá niðurstöðum og þær settar í fræðilegt samhengi. 
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5 UMRÆÐUR 

Í þessum kafla verðar megin ályktanir rannsóknarinnar dregnar saman og settar í 

samhengi við þá rannsóknarspurningu og undirspurningar sem lagt var upp með. Auk þess 

verður fræðilegt framlag og hagnýtt gildi rannsóknarinnar rætt og hugmyndir að frekari 

rannsóknum hugleiddar. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf íbúa Reykjanesbæjar og annarra 

þátttakenda til fjölskyldu- menningarhátíðarinnar Ljósanætur. Hátíðin fagnar 20 ára 

afmæli í ár og því skemmtilegt tilefni til að taka stöðuna meðal þátttakenda auk þess sem 

hátíðin hefur ekki verið rannsökuð að marki. Þá var annar megintilgangur 

rannsóknarinnar að kanna þá upplifun sem þátttakendur telja sig hafa orðið fyrir á 

hátíðinni og þær niðurstöður skoðaðar í ljósi fyrirliggjandi rannsókna og skilgreininga sem 

settar hafa verið fram um upplifanir á viðburðum og hátíðum. Eftirfarandi 

rannsóknarspurning ásamt undirspurningum var því lögð fram: 

 Hvert er viðhorf íbúa Reykjanesbæjar og annarra þátttakenda til 
fjölskyldu- og menningarhátíðarinnar Ljósanætur og hver er upplifun 
þeirra af hátíðinni? 

o Hvernig er þátttöku í hátíðinni háttað? 

o Hvaða persónulegu áhrif hefur hátíðin haft fyrir þátttakendur? 

o Hvaða félagslegu áhrif hefur hún haft fyrir samfélagið? 

o Hvers konar upplifun fylgir þátttöku í hátíðinni? 

o Hver er styrkur upplifunarinnar? 

 

5.1 MEGINNIÐURSTÖÐUR 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru túlkaðar er nauðsynlegt að hafa í huga að 

niðurstöður vefkönnunarinnar endurspegla fyrst og síðast afstöðu þeirra tæplega 1.000 

einstaklinga sem svöruðu henni þar sem um hentugleikaúrtak var að ræða. Ekki er því 

hægt að alhæfa út frá þeim um aðra en þá sem tóku þátt í rannsókninni. Það er samt sem 

áður svo að niðurstöður vefkönnunarinnar veita heilmiklar upplýsingar um þann hóp sem 

svaraði og það má ekki vanmeta. Það sem einkenndi þennan hóp umfram annað var að 

um var að ræða fjölskyldufólk, á miðjum aldri, sem búsett hefur verið í bænum til lengri 
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tíma og tekur reglulega þátt í Ljósanótt. Það má gera sér í hugarlund að þessi hópur hafi 

svarað könnuninni af ólíkum ástæðum t.d. þeim að vilja leggja sitt af mörkum til 

rannsóknarinnar eða til að koma skoðunum sínum eða ábendingum um hátíðina á 

framfæri. Niðurstöðurnar endurspegla því mögulega þann hóp sem hefur áhuga á 

Ljósanótt, er almennt tilbúinn að taka þátt í samfélagsumræðunni og lætur sig málin 

varða.   

Í ljósi þess að um hentugleikaúrtak var að ræða var ákaflega mikilvægt og áhugavert 

að geta speglað hluta niðurstaðanna í símakönnun með slembiúrtaki úr Þjóðskrá Íslands. 

Athyglisvert var að sjá hversu mikið samræmi reyndist í svörum beggja kannana og var 

tilhneiging svaranna undantekningalítið í sömu átt. Það gefur tilefni til að álykta að sama 

geti átt við um aðrar spurningar í vefkönnuninni og gefur því vonir um að hún endurspegli 

mögulega stærri hóp en eingöngu þann sem svaraði en um það er ekki hægt að fullyrða. 

Á heildina litið má þó segja að niðurstöður símakönnunarinnar hafi verið heldur jákvæðari 

í garð Ljósanætur en niðurstöður vefkönnunarinnar. Í þeim sex spurningum 

símakönnunarinnar þar sem viðmælendur voru beðnir um að taka afstöðu til ánægju, 

mikilvægis eða hversu sammála þeir voru því sem spurt var um, reyndist niðurstaðan í  

öllum tilvikum nema einu hlutfallslega jákvæðari í símakönnuninni heldur en í 

vefkönnuninni. Nákvæmlega 10 prósenta stiga munur reyndist á þeim sem töldu 

Ljósanótt skipta sig mjög eða frekar miklu máli í vefkönnun (71,8%) og símakönnun 

(61,8%) sem styður það sem hér hefur verið haldið fram að þátttakendur vefkönnunar 

séu ef til vill líklegri til að hafa ákveðnari skoðun á Ljósanótt sem gæti gefið til kynna að 

hún skipti þá máli. Í öllum tilvikum reyndist hærra hlutfall í símakönnun sem sagðist mjög 

sammála, mjög ánægt eða taldi það sem um var spurt skipta mjög miklu máli. Í þremur 

tilvikum af sex reyndist hærra hlutfall í símakönnun frekar sammála.  

Heilt yfir er niðurstaðan sú, að aðspurðir voru þátttakendur í báðum könnunum 

ánægðir með hátíðina en á milli 85,7– 89,1% sögðust mjög eða frekar ánægðir með hana 

sem verður að teljast afar hátt hlutfall. Þegar rýnt var betur í jákvæða afstöðu svarenda í 

báðum könnunum kom í ljós að þeir voru jákvæðastir í garð þeirra samfélagslegu áhrifa 

sem þeir telja hana hafa t.d. fyrir ímynd sveitarfélagsins, þá samkennd sem hún skapar 

meðal íbúa og þeirra viðhorfa sem þeir töldu íbúa hafa til hennar en á bilinu 81,8 – 95,6% 

tóku jákvæða afstöðu til fullyrðinga um þessi atriði. Þá töldu yfir 80% hana gefa hópum 
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tækifæri til að vinna saman að sameiginlegum markmiðum, gefa íbúum tækifæri til að 

upplifa nýja hluti og að hún hefði áhrif til lengri tíma heldur en hún varir sjálf. Þá töldu 

tæp 60% svarenda að Ljósanótt gerði Reykjanesbæ að betri stað til að búa á sem bendir 

til þess að þeir telji hana fela í sér aukin lífsgæði fyrir íbúa. Mjög jákvætt verður einnig að 

teljast að tæp 60% voru sammála því að hátíðin hefði haft jákvæð áhrif á líðan þeirra sem 

er verulega athyglisvert og má þannig færa rök fyrir því að hátíðin leggi af mörkum til 

bættrar lýðheilsu og að jafnvel mætti gera nokkuð úr þeim þætti í stefnu hátíðarinnar og 

sveitarfélagsins. 

Í öllum tilvikum nema einu í niðurstöðum beggja kannana trompaði jákvæð afstaða 

hlutlausa eða neikvæða afstöðu þ.e. þátttakendur voru mjög eða frekar sammála, 

ánægðir eða töldu það sem spurt var um skipta meira máli, heldur en að þeir væru hvorki 

sammála né ósammála, ósammála, óánægðir eða teldu það sem spurt var um skipta 

minna máli. Þátttakendur í vefkönnun voru í minna mæli sammála því að dagskráin 

endurspeglaði væntingar íbúa en samt reyndist ríflega helmingur (54,8%) vera því mjög 

eða frekar sammála.  Í minnstum mæli voru þeir sammála því, eða í 49% tilvika, að íbúar 

hefðu tækifæri til að hafa áhrif á undirbúning hátíðarinnar og var þetta í eina skiptið þar 

sem jákvæð afstaða náði ekki 50%. Þetta svar gæti bent til þess að þátttakendur upplifi 

gap á milli sín og skipuleggjenda og því verið vísbending um að skipuleggjendur þurfi að 

huga frekar að því hvernig megi höfða betur til íbúa og virkja þá í undirbúningsferli 

hátíðarinnar. Á þann veg gætu íbúar upplifað sig sem nokkurs konar meðframleiðendur 

hátíðarinnar og fundið til aukins stolts og ábyrgðar gagnvart henni. Það að dagskráin 

endurspeglaði ekki væntingar tæplega helmings þátttakenda hringir einnig ákveðnum 

viðvörunarbjöllum. Hér gætu verið á ferðinni ákveðnar vísbendingar um að jafnvel þótt 

fólk sé almennt ánægt með hátíðina sé það ekki vegna dagskrárinnar, að þátttakendur 

vilji ef til vill eitthvað annað eða að möguleg þreytumerki séu á henni. 

Mikilvægasta ástæða þátttöku að mati svarenda var að njóta samveru með vinum og 

fjölskyldu og stemningin sem hátíðinni fylgir. Þá var athyglisvert að fólk mat ýmsa 

dagskrárliði mikilvæga jafnvel þótt það tæki ekki sjálft þátt í þeim sem bendir til þess að 

fólk kann að meta það að hafa úr ýmsu að velja og viðurkennir að viðburðir geta verið 

góðir fyrir samfélagið eða einhverja aðra þótt það taki ekki endilega þátt í þeim sjálft. 

Sama tilhneiging kom í ljós þegar fólk var spurt út í afstöðu til þess að Reykjanesbær stæði 



 

89 

straum af stærstum hluta kostnaðar við hátíðina en afgerandi meirihluti reyndist ánægður 

með það. 

Meginniðurstaðan er því sú að almenn ánægja er með hátíðina og augljóst að fólk kann 

að meta það að hún sé haldin um leið og það nýtur þess að taka þátt í henni. Flestir 

þátttakendanna, yfir 90%, sögðu líklegt að þeir héldu áfram að sækja hátíðina. Áætlanir 

um endurtekna þátttöku eru gjarnan taldar gefa til kynna að upplifun á viðburði hafi verið 

jákvæð og í niðurstöðum ATLAS-rannsóknanna komu í ljós sterk tengsl á milli allra 

upplifunarþáttanna og áforma um að endurtaka  heimsókn (Richards, 2017). Í ljósi 

niðurstaðanna um upplifun í þessari rannsókn er því athyglisvert að velta fyrir sér líkani 

Ryan (2014) þar sem langvarandi áhuga er skipt í tvo flokka. Annars vegar langvarandi 

áhuga vegna þess að viðburður er mjög mikilvægur fyrir viðkomandi og er jafnvel hluti af 

sjálfsmynd hans og hins vegar langvarandi áhuga án mikillar þýðingar fyrir viðkomandi, 

svo sem eins og vegna þess að viðburðurinn er við bæjardyrnar og þess vegna taki fólk 

þátt í honum. Miðað við það að 28,4 - 29,2% þátttakenda töldu Ljósanótt skipta sig mjög 

miklu máli og 32,6 - 43,4% frekar miklu máli í vef- og símakönnuninni má gera ráð fyrir að 

þessir aðilar gætu fallið í báða hinna fyrrnefndu flokka í líkani Ryan þ.e. flokk varanlegs 

áhuga með mikilli merkingu fyrir þátttakendur annars vegar og hins vegar flokk varanlegs 

áhuga með lítilli merkingu fyrir þátttakendur. Vissulega er hér einungis um líkan að ræða, 

og skilin á milli flokkanna tveggja varla klippt og skorin, en þetta er í öllu falli 

umhugsunarvert. Aðstandendur Ljósanætur gætu t.d. sett sér það markmið að fleiri 

flyttust upp í þann flokk sem metur viðburðinn mjög mikilvægan og samsamar sig honum. 

Getz og Page (2016) segja ánægju vera afleiðingu upplifunar, án þess að ánægjan segi 

þó nokkuð frekar til um hver upplifunin er. Þegar rýnt var í niðurstöður vef- og 

símarannsóknanna og hlutfall þeirra sem töldu sig mjög ánægða, mjög sammála eða töldu 

eitthvað skipta mjög miklu máli, kom í ljós að í flestum tilfellum var það undir 40% eða 

jafnvel undir 30%, í einhverjum tilfellum á milli 40 - 50% en aðeins í tveimur spurningum 

reyndist það yfir 50% þótt heildarfjöldi mjög og frekar ánægðra, sammála og þeirra sem 

töldu eitthvað skipta mjög og frekar miklu máli sé hár. Þannig mætti færa rök fyrir því að 

niðurstöður upplifunarrannsóknarinnar og viðhorfsrannsóknarinnar tali saman á þann 

veg að lægra hlutfall mjög ánægðra, mjög sammála og þeirra sem telja hlutina skipta mjög 

miklu máli skili sér í upplifun sem talist getur að meðaltali fremur hlutlaus (í kringum 4 á 
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kvarðanum 1 – 7). Tilfinningaleg, vitsmunaleg og líkamleg upplifun mældist en hún virtist 

ekki mjög sterk að meðaltali samanborið við niðurstöður frá öðrum erlendum hátíðum, 

með þeim fyrirvara þó, að mælitækið er enn í þróun og menningarmunur, þegar kemur 

að tjáningu á upplifun, hefur ekki verið rannsakaður. Það má samt sem áður segja að 

upplifunarrannsóknirnar varpi að einhverju leyti skýrara ljósi á aðra hluta 

rannsóknarinnar. Um leið eru niðurstöðurnar mikilvægar fyrir aðstandendur hátíðarinnar 

vegna þess að í þeim felast mörg sóknarfæri. Það er t.d. mjög athyglisvert og einnig 

umhugsunarvert að þáttur nýlundu mældist ekki nægilega afgerandi til að mynda 

sérstakan þátt í þáttagreiningu en í rannsóknum að baki upplifunarmælikvarðanum er 

upplifun nýlundu einmitt talin til þess sem einkennir upplifanir á viðburðum umfram 

upplifanir almennt og segir til um að viðburður sé talinn einstakur (Richards o.fl., 2015). 

Ekki er hægt að fullyrða um ástæður þessa en nærtækasta skýringin er sú að vegna þess 

að meirihluti þeirra sem svöruðu vefkönnuninni eru fastagestir hátíðarinnar er ekki 

óeðlilegt að þeir líti þannig á að ekki sé um beina nýlundu að ræða ár eftir ár. Ekki er þó 

hægt að fullyrða um þetta og möguleg önnur skýring gæti verið sú að það sé fátt sem 

komi á óvart og viðburðurinn þyki ekki einstakur. Hverjar svo sem skýringarnar kunna að 

vera ætti í það minnsta ekki að hunsa þessar niðurstöður heldur ræða möguleg viðbrögð.  

Í ljós kom að aldur hafði áhrif á upplifun á þann veg að vitsmunaleg upplifun var 

sterkust í elsta aldurshópnum og tilfinningaleg í þeim yngsta. Þá jókst vitsmunaleg og 

tilfinningaleg upplifun eftir því sem þátttökuskiptum fjölgaði. Þetta kemur heim og saman 

við rannsóknir Packer og Ballantyne (2016) sem hafa haldið því fram að safngestir auki við 

upplifun sína með námi, þannig að við hverja nýja heimsókn eigi sér stað upplifanir sem 

hafa áhrif á minningar um fyrri heimsóknir og um leið túlkun á þeim upplifunum sem eru 

að eiga sér stað.  

Þegar upp er staðið snúa þessar niðurstöður líklega fyrst og fremst að markmiðum 

þeirra sem hátíðina halda. Hverju vilja þeir að hún skili og hvað eru þeir tilbúnir að leggja 

af mörkum til að þeim markmiðum verði náð? Sóknarfærin virðast vissulega vera til 

staðar. 
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5.2 FRÆÐILEGT FRAMLAG OG HAGNÝTT GILDI 

Viðhorf til og ýmis áhrif hátíða og viðburða, svo sem félagsleg, hafa verið rannsökuð að 

einhverju marki í íslenskum rannsóknum. Rannsakanda er hins vegar ekki kunnugt um að 

upplifun í tengslum við viðburði hafi verið rannsökuð hér á landi og liggur fræðilegt 

framlag rannsóknarinnar ekki síst í því. Eins og fram hefur komið var sérstakt mælitæki, 

EES-mælikvarðinn, nýttur til rannsóknarinnar en honum er m.a. ætlað að greina hvers 

kyns upplifunum fólk verður fyrir við þátttöku í viðburðum og hátíðum. Slíkt mælitæki 

gerir það einnig að verkum að hægt er að endurtaka rannsókn, leggja sambærilega 

rannsókn fyrir á ólíkum viðburðum og á ólíkum stöðum og bera niðurstöðurnar saman. 

Það gefur dýrmætar upplýsingar, bæði fyrir aðstandendur þeirrar hátíðar sem til 

rannsóknar er hverju sinni en ekki síður til rannsóknarsviðsins í heild, rannsókna á 

viðburðum og hátíðum og áhrifum þeirra. Líkt og fram kom í fræðikafla ritgerðarinnar er 

fræðasvið skipulagðra viðburða fremur ungt og ekki eru nema um 20 ár síðan farið var að 

gefa rannsóknum á upplifun gaum í kjölfar skrifa um upplifunarhagkerfið. Getz og Page 

(2016) hafa sagt persónuleg áhrif viðburða minnst rannsakaða viðfangsefnið í 

viðburðarannsóknum og því minnstur skilningur á þeim. Rannsóknir á upplifun tengdum 

viðburðum falla þar undir en þær eru sagðar litlar og brotakenndar og þarfnast því 

aukinna rannsókna (Richards o.fl., 2015).  

Í þeirri viðleitni hafa ATLAS, samtök um fræðslu og rannsóknir í ferðamennsku og 

afþreyingu, staðið fyrir rannsóknum á upplifunum þar sem EES-mælikvarðinn er nýttur 

(Richards o.fl., 2015). Þær hafa leitt margt í ljós um sameiginleg einkenni upplifunar á 

viðburðum, auk þátta sem eru ólíkir á milli ólíkra tegunda viðburða og staða. Þessar 

rannsóknir standa nú yfir í mörgum löndum og enn vantar fleiri rannsóknir til að hægt sé 

að draga öruggar ályktanir um um samband ólíkra viðburða og upplifana eða til 

samanburðar (Richards og Biaett, 2017). Niðurstöður þessarar rannsóknar verða innlegg 

inn í rannsóknarverkefni ATLAS samtakanna. Greg Richards sem situr í framkvæmdanefnd 

samtakanna hefur óskað eftir gögnum rannsóknarinnar en rannsakandi hefur átt í 

óformlegum samskiptum við hann um ýmsa þætti rannsóknarinnar í rannsóknarferlinu. 

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er nokkurt. Aðstandendur Ljósanæturhátíðarinnar fá 

verðmætar upplýsingar um viðhorf þátttakenda og íbúa til hátíðarinnar sem haldin hefur 

verið brátt í 20 ár. Það er mikils virði að hluti könnunarinnar var einnig lagður fyrir 
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slembiúrtak úr þjóðskrá sem gefur niðurstöðum vefkönnunarinnar aukið vægi, þar sem 

ákveðins samræmis gætti í niðurstöðum þeirra. Þá veita niðurstöður úr upplifunarhluta 

rannsóknarinnar alveg nýjar upplýsingar sem ekki fást með almennum 

viðhorfsspurningum. Þar eru verðmætar upplýsingar sem aðstandendur geta nýtt sér inn 

í framtíðarstefnumótun fyrir hátíðina, ýmist í þeirri viðleitni að auka við upplifun gesta 

eða til að öðlast betri skilning á því í hverju hún er falin. 

Þá væri mikill fengur í því ef EES-mælitækið yrði nýtt til rannsókna á öðrum íslenskum 

hátíðum og viðburðum en þannig skapaðist vettvangur til samanburðar sem væri laus við 

þau frávik sem geta orðið til vegna þýðinga á spurningum úr ólíkum tungumálum auk 

menningarmunar. Mjög áhugavert gæti orðið að sjá upplifunarfótspor hinna ýmsu 

íslensku hátíða og viðburða og þannig gætu aðstandendur hátíða fengið verðmætar 

upplýsingar um íslenska hátíðargesti og mögulega lært hver af öðrum.  

Einnig væri mikilvægt að leggja könnunina fyrir á fleiri tungumálum til að fá betra 

þversnið af þeim fjölbreytta hópi fólks sem nú býr á Íslandi.  

Þá væri afar áhugavert að endurtaka sömu rannsókn að einhverjum árum liðnum og 

sjá hvort og þá hvernig upplifun breytist með tímanum. Ekki síst væri áhugavert að gera 

það ef skipuleggjendur hátíðarinnar settu sér ákveðin markmið um upplifun með hliðsjón 

af þeim niðurstöðum sem hér hafa fengist. Þannig mætti mögulega komast að því hvort 

hanna mætti hátíð á þann veg að hún skilaði sterkari upplifunum. Möguleikarnir á hvoru 

tveggja, hagnýtingu rannsóknanna og frekari rannsóknum, eru þannig fjölbreyttir. 
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6 LOKAORÐ 

„Við syngjum um lífið ...!“ 

- Þorsteinn Eggertsson 

Þessi tilvitnun í lagið Söngur um lífið, sem Rúnar Júlíusson flutti á fyrstu sólóplötu sinni 

við texta Þorsteins Eggertssonar, var kynnt sem nýtt slagorð fyrir Ljósanótt árið 2013 

(„Ljósanótt 2013“, 2013). Við sögu þess komu tveir af þekktustu sonum „Bítlabæjarins“ 

og í fréttinni segir að með slagorðinu sé vísað í ríka tónlistarhefð svæðisins. Þá sé það 

lýsandi fyrir mannlífið á Suðurnesjum þar sem léttleikinn ríki og menn haldi áfram þótt á 

móti blási, syngi um björtu hliðarnar og njóti lífsins á meðan þess er nokkur kostur. 

Skemmst er frá því að segja að slagorðið hefur ekki náð að festa rætur sem slagorð 

Ljósanætur, þótt ekki verði gerð tilraun hér til að útskýra hvers vegna. Fréttin vakti 

rannsakanda hins vegar til umhugsunar um samanburð á upplifunarfótsporum 

Ljósanætur annars vegar og tveggja evrópskra hátíða hins vegar. Evrópsku hátíðirnar áttu 

það sameiginlegt að upplifunarfótspor þeirra var nokkuð stærra en Ljósanætur. Báðar 

voru þær þematengdar og snerist önnur um ríka þjóðbúningahefð og hin um listir og 

menningu miðalda. Á Ljósanótt hefur áhersla alla tíð verið á fjölskylduna og menninguna 

en ef til vill þyrfti að skerpa enn frekar á sérstöðu hennar. Með slagorðinu hér að ofan var 

vísað til hins ríka tónlistararfs sem bærinn byggir á en þar með er ekki sagt að slagorðið 

hafi endurspeglast að öðru leyti í umgjörð eða dagskrár hátíðarinnar. Ef til vill er þetta 

eitthvað sem þyrfti að gefa frekari gaum. Í umfjöllun um hátíðina í fræðikafla kom fram 

að sérstök stefna um hátíðina er ekki til en að í nýlega endurskoðaðri menningarstefnu 

Reykjanesbæjar segir að eitt af verkefnum til að vinna að sé að „fara í stefnumótun fyrir 

Ljósanótt þar sem greint verði hvað betur megi fara í samráði við bæjarbúa og unnið út 

frá því í kjölfarið.“ Rannsakandi tekur heils hugar undir þetta og telur að niðurstöður 

þessarar rannsóknar geti nýst sem innlegg inn í þá vinnu og vísar í þessu samhengi m.a. 

til skilgreiningar Jepson og Clarke (2013) sem segja að bæjarhátíð verði að hafa tilvísun í 

menningu samfélagsins og mikilvægt sé bæjarhátíðir séu „þematengdir samfélagslegir 

viðburðir eða röð viðburða sem séu afrakstur skipulags sem átt hefur sér stað í 

samfélaginu og hefur að markmiði að fagna lífsstíl fólks og hópa í samfélaginu með 

áherslu á sérstakan stað og stund.“ Þetta er ekki síður mikilvægt í ljósi þeirra miklu 

breytinga sem orðið hafa á samfélagsgerð Reykjanesbæjar á síðustu árum. 
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Ljósanótt er auðlind sem mikil ánægja er með og sátt ríkir um, eins og niðurstöður 

rannsóknarinnar hafa leitt í ljós. Sýnt hefur verið fram á ýmsa jákvæða fylgifiska hennar 

svo sem jákvæð áhrif á ímynd bæjarins, aukna samkennd og tilfinningu um bætta líðan 

fólks. Á sama tíma er upplifunarfótspor hátíðarinnar ekki mjög stórt. Einmitt það fær 

rannsakanda til að trúa að auðlindin sé fjarri því að vera tæmd og geti enn gefið mikið af 

sér í þágu íbúa og annarra gesta Ljósanætur.  
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Viðauki 1 – Spurningalisti vefkönnunar 

 
 
Kynningarbréf 
  

Kæri þátttakandi! 

Rannsóknin Ljósanótt í 20 ár: Upplifun og áhrif hefur að markmiði að endurspegla 

viðhorf til Ljósanæturhátíðarinnar. Árið 2019 fer hátíðin fram í 20. sinn og því gott tilefni 

til að staldra við, taka stöðuna og leggja línur til framtíðar. 

Spurningalistinn er bæði ætlaður íbúum Reykjanesbæjar, hvort sem þeir taka virkan 

þátt í hátíðinni eða ekki, og öðrum gestum Ljósanætur. Ef þú ert íbúi í Reykjanesbæ eru 

svör þín mikilvæg, hvort sem þú hefur tekið þátt í hátíðinni eða ekki.  

Spurningalistinn, sem samanstendur mestmegnis af fjölvalsspurningum, skiptist upp í 

7 stutta kafla og tekur um 10 - 15 mínútur að svara honum. Könnunin er nafnlaus og 

ekki hægt að rekja svör til einstakra aðila. Þá er þér hvorki skylt að svara einstaka 

spurningum né spurningalistanum í heild sinni. 

Rannsóknin er hluti af meistaraverkefni undirritaðrar í menningarstjórnun við 

Háskólann á Bifröst. Mikilvægt er að fá sem flest svör og því yrði ég afar þakklát ef þú 

sæir þér fært að leggja rannsókninni lið með því að taka þátt í könnuninni. 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina eða þú hefur einhverjar 

ábendingar, þá er velkomið að hafa samband við mig með því að senda mér tölvupóst á 

netfangið: gudlaugl15@bifrost.is 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Guðlaug María Lewis 
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I. Þátttaka: 

(8 spurningar) 

1. Hversu oft hefur þú tekið þátt í Ljósanótt á síðustu 5 árum (frá 2014)? 

Með þátttöku er átt við að hafa gert sér ferð á hátíðarsvæðið á einhverjum 

tímapunkti hátíðarinnar eða hafa mætt á viðburði eða staði sem eru auglýstir sem 

hluti af dagskrá hátíðarinnar. 

(Jafnvel þótt svarið sé „Aldrei“ ertu vinsamlegast beðin/n um að halda áfram og 

svara því sem þú getur. Þitt sjónarhorn er mikilvægt). 

 Aldrei 

 Einu sinni  

 Tvisvar sinnum 

 Þrisvar sinnum 

 Fjórum sinnum 

 Fimm sinnum 

 Veit ekki 

 

2. Tókst þú þátt í síðustu Ljósanótt (29. ágúst – 2. september2018)? 

 Já 

 Nei 

 

3. Ef þú býrð í Reykjanesbæ í hvaða bæjarhluta býrð þú? 

 Keflavík 

 Ytri-Njarðvík 

 Innri-Njarðvík 

 Höfnum 

 Ásbrú 

 Bý ekki í Reykjanesbæ 

 

4. Hverjar eru megin ástæður þess að þú tekur þátt í Ljósanótt?  

Veldu aðeins þrjár mikilvægustu. Settu töluna (1) við þá ástæðu sem þér finnst 

mikilvægust, (2) við þá næst mikilvægustu og (3) við þriðju mikilvægustu. 

 Ég kann að meta stemninguna sem fylgir Ljósanótt 

 Mér til skemmtunar  

 Til að njóta samveru með vinum og/eða fjölskyldu   

 Dagskráin 

 Til að gera eitthvað nýtt  

 Til að sjá tiltekinn eða tiltekna dagskrárliði 

 Til að læra eitthvað  

 Til að heimsækja bæinn 

 Þá finnst mér að  ég að ég tilheyri samfélagi  

 Annað.  

 

5. Merktu við alla þá dagskrárliði á síðustu Ljósanótt sem þú mættir á. 

(Farðu í næstu spurningu ef þú tókst ekki þátt í síðustu Ljósanótt). 
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 Setningarathöfn grunnskólabarna á miðvikudegi     

 Kvöldopnun verslana á  miðvikudagskvöldi 

 Sýningin Með blik í auga 

 Opnanir list- og sölusýninga á fimmtudagskvöldi 

 Bryggjuball á föstudagskvöldi 

 Fékk mér kjötsúpu á smábátahöfninni 

 Heimatónleikar í gamla bænum 

 Árgangaganga 

 Horfði á akstur glæsikerra um Hafnargötu (fornbílaakstur) 

 Skoðaði sýningar í Duus Safnahúsum 

 Horfði á stórtónleika á útisviði á laugardagskvöldi 

 Horfði á flugeldasýningu 

 Fór á ball  

 Fór út í Hafnir á sunnudegi 

 Annað sem þú tókst þátt í og vilt taka fram _________________________ 

 

6. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur varst þú með framboð viðburða á síðustu 

Ljósanótt? 

Merktu við þann reit sem lýsir skoðun þinni best 

 Mjög ánægð/ur 

 Frekar ánægð/ur  

 Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur  

 Frekar  óánægð/ur 

 Mjög óánægð/ur 

 

7. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Ég myndi vilja eiga þess kost að taka þátt í Ljósanótt með virkari hætti (t.d. 

með því að taka þátt í listtengdum verkefnum, smiðjum eða námskeiðum). 
Merktu við þann reit sem lýsir skoðun þinni best. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar  ósammála 

 Mjög ósammála 

 

8. Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú takir aftur þátt í Ljósanótt næsta haust? 

Merktu við á kvarðanum 1-10 þar sem 0 merkir (Engar líkur), 5 (Hvorki ólíklegt 

né líklegt) og 10 (Mun örugglega taka þátt). 

Engar líkur       Mun örugglega taka þátt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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II. Upplifun 

(1 liður) 

9. Í  þessum kafla ert þú beðin/n um að taka afstöðu til þess hversu sammála eða 

ósammála þú ert  eftirfarandi fullyrðingum. 
Fullyrðingarnar koma úr alþjóðlegu rannsóknarverkefni sem nú stendur yfir á 

vegum ATLAS, samtaka um fræðslu og rannsóknir í ferðamennsku og 

afþreyingu, um þær upplifanir sem fólk verður fyrir á hinum ýmsu tegundum 

viðburða (Events Experience Scale http://www.atlas-euro.org/sig_events.aspx). 

Um 200 meðlimir (háskólar og rannsóknarsetur) víða um heim tilheyra ATLAS 

samtökunum. Niðurstöður þessarar rannsóknar verða innlegg í þetta alþjóðlega 

verkefni. 

Næstu spurningar eru um upplifun þína af síðustu Ljósanótt sem þú tókst 

þátt í. 

Vinsamlegast merktu við á kvarðanum 1-7 þar sem 1 merkir (Algjörlega 

ósammála), 4 (Hvorki sammála né ósammála) og 7 (Algjörlega sammála). 

  

Algjörlega ósammála      Algjörlega sammála 

   1 2 3 4 5 6 7  

 Ég fann fyrir spenningi 

 Ég endurnærðist tilfinningalega 

 Ég fann fyrir nánd  

 Ég upplifði algert ævintýri 

 Ég velti fyrir mér afstöðu minni til lífsins (hvað skiptir mig máli) 

 Mig langaði til að endurupplifa hátíðina (tala um hana / sýna myndir) 

 Ég túlkaði einstaka viðburði á minn eigin hátt (t.d. listviðburði) 

 Fékk mig til að hugsa 

 Ég notaði hugvit mitt (beitti greinandi hugsun til að túlka og skilja viðburði) 

 Ég lærði ég eitthvað 

 Ég öðlaðist nýja kunnáttu 

 Ég velti fyrir mér hugmyndum sem ég fékk og ræddi þær við aðra 

 Ég var virk/ur 

 Ég tók ekki virkan þátt 

 Ég var ekki skapandi 

 Ljósanótt var ólík öðrum hátíðum almennt 

 Ég steig út úr hversdagsleikanum 

 Ég upplifði eitthvað einstakt 

  

 

 

http://www.atlas-euro.org/sig_events.aspx
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III. Viðhorf      

(4 spurningar)           

10. Hversu miklu eða litlu máli skiptir Ljósanótt fyrir þig? 

Merktu við einn svarmöguleika. 

 Mjög miklu  

 Frekar miklu 

 Hvorki miklu né litlu 

 Frekar litlu 

 Mjög litlu 

 

11. Hversu jákvætt eða neikvætt telur þú að viðhorf íbúa Reykjanesbæjar sé 

almennt til Ljósanætur? 

Merktu við einn svarmöguleika. 

 Mjög jákvætt 

 Frekar jákvætt 

 Hvorki jákvætt né neikvætt 

 Frekar neikvætt 

 Mjög neikvætt 

 

12. Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú myndir mæla með Ljósanótt við aðra? 

Merktu við á kvarðanum 0-10 þar sem 0 merkir (Engar líkur), 5 (Hvorki ólíklegt 

né líklegt) og 10 (Mun örugglega mæla með). 

Engar líkur      Mun örugglega mæla með 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Ljósanótt er haldin á vegum Reykjanesbæjar sem stendur straum af 

stærstum hluta kostnaðar við hátíðina. Auk þess leggja fjölmargir 

styrktaraðilar sitt af mörkum með fjárframlagi eða öðru framlagi. 

Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með að Reykjanesbær standi straum 

af stærstum hluta kostnaðar vegna hátíðarinnar? 

Merktu við einn svarmöguleika. 

 Mjög ánægð/ur 

 Frekar ánægð/ur  

 Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur  

 Frekar  óánægð/ur 

 Mjög óánægð/ur 
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IV. Félagsleg og persónuleg áhrif 

(7 spurningar) 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  

Merktu við einn svarmöguleika í hverri spurningu 

14. Ljósanótt gerir Reykjanesbæ að betri stað til að búa á  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar  ósammála 

 Mjög ósammála 

 

15. Ljósanótt skapar samkennd meðal íbúa  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar  ósammála 

 Mjög ósammála 

 

16. Hátíðin gefur íbúum tækifæri til að upplifa nýja hluti 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar  ósammála 

 Mjög ósammála 

 

17. Hátíðin hefur, til lengri tíma en hún varir, jákvæð áhrif á samfélagið í 

Reykjanesbæ  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar  ósammála 

 Mjög ósammála 

 

18. Ýmsir hópar í samfélaginu vinna að sameiginlegum markmiðum vegna 

hátíðarinnar 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar  ósammála 

 Mjög ósammála  

 

19. Hátíðin hefur jákvæð áhrif á ímynd Reykjanesbæjar 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 
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 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar  ósammála 

 Mjög ósammála 

 

20. Hátíðin hefur haft jákvæð áhrif á líðan mína. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar  ósammála 

 Mjög ósammála 

 

V Mat 

(5 spurningar) 

21. Í þessum lið ertu beðin/n um að taka afstöðu til þess hversu lítilvæga eða 

mikilvæga þú telur eftirfarandi dagskrárliði Ljósanætur vera.  

Merktu við hvern lið á kvarðanum 1 til 5 þar sem 1 er (Mjög lítilvægur), 2 

(Frekar lítilvægur), 3 (Hvorki lítilvægur né mikilvægur, 4 (Frekar 

mikilvægur), 5 (Mjög mikilvægur). 

 

               Mjög lítilvægur           Mjög mikilvægur 

-Setningarathöfn grunnskólabarna   1 2 3 4 5 

-Kvöldopnanir verslana á miðvikudagskvöldi 1 2 3 4 5 

-Sýningarnar Með blik í auga   1 2 3 4 5 

-Opnanir list- og sölusýninga á fimmtudagskvöldi 1 2 3 4 5 

-Bryggjuball á föstudagskvöldi   1 2 3 4 5 

-Kjötsúpan á smábátahöfninni   1 2 3 4 5 

-Heimatónleikar í gamla bænum   1 2 3 4 5 

-Árgangaganga     1 2 3 4 5 

-Akstur glæsikerra um Hafnargötu (fornbílaakstur) 1 2 3 4 5 

-Sýningar í Duus Safnahúsum   1 2 3 4 5 

-Stórtónleikar á útisviði á laugardagskvöldi  1 2 3 4 5 

-Flugeldasýning     1 2 3 4 5 

-Myndlistarsýningar víða um bæinn   1 2 3 4 5 

-Tívolítæki      1 2 3 4 5 

-Sölutjöld og söluvagnar á hátíðarsvæði  1 2 3 4 5 

 

 

22. Hver eftirtalinna þátta er helsti kostur Ljósanætur að þínu mati? 

Veldu 1 svarmöguleika 

 Stemningin sem skapast í bænum 

 Tækifæri til skemmtilegrar samveru með fjölskyldu og vinum 

 Hún skapar tilbreytingu frá hversdagsleikanum 

 Tekjur sem hún skapar fyrir verslun og þjónustu 

 Eða eitthvað annað. Hvað? ___________________ 
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23. Hver eftirtalinna þátta er helsti ókostur Ljósanætur að þínu mati? 

Veldu 1 svarmöguleika. 

 Hátíðinni fylgir of mikil ölvun og óregla 

 Hátíðin eykur á aðgreiningu milli hópa í samfélaginu 

 Hátíðin kallar á mikil útgjöld hjá fólki 

 Hátíðin er of dýr fyrir Reykjanesbæ 

 Eða eitthvað annað. Hvað?______________________ 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

24. Dagskrá Ljósanætur endurspeglar væntingar íbúa 

Merktu við einn svarmöguleika  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar  ósammála 

 Mjög ósammála 

 

25. Skipuleggjendur Ljósanætur gefa íbúum tækifæri til að hafa áhrif á 

undirbúning hátíðarinnar 

Merktu við einn svarmöguleika. 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar  ósammála 

 Mjög ósammála 

VI Framtíðarsýn 

3 spurningar 

26. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með Ljósanótt? 

Merktu við einn svarmöguleika. 

 Mjög ánægð/ur 

 Frekar ánægð/ur  

 Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur  

 Frekar  óánægð/ur 

 Mjög óánægð/ur 

 

27. Á 20 ára tímamótum er gott að taka stöðuna og horfa til framtíðar.  

Vilt þú koma með dæmi um þær áherslur sem þér finnst að setja ætti í 

framtíðarsýn Ljósanætur? 

_________________________________________________________________ 

 

28. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi Ljósanótt? 

_________________________________________________________________ 
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VII. Bakgrunnsupplýsingar 

(6 spurningar) 

Þá eru hér að lokum nokkrar spurningar sem hjálpa til við úrvinnslu 

könnunarinnar. 

29. Hversu mörg ár hefur þú búið í Reykjanesbæ? 

 Minna en eitt ár 

 1-2 

 3-5 

 6-10 

 11-15 

 16-20 

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 60 eða fleiri 

 Bý ekki í Reykjanesbæ 

 

30. Á hvaða aldursbili ert þú? 

 17 ára eða yngri 

 18 – 29 ára 

 30-44- ára 

 45-59 ára 

 60 og eldri 

 

31. Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Einhleyp/ur (hef aldrei verið í hjónabandi) 

 Er í sambúð eða hjónabandi 

 Er fráskilin/n 

 Er ekkja/ekkill 

 

32. Hversu mörg börn 17 ára eða yngri eru á heimilinu? 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Fleiri 

 

33. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur hlotið? 

 Grunnskólanám 

 Stúdentspróf 
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 Iðnmenntun 

 Háskólamenntun 

 Önnur menntun 

 

34. Hversu miklar eru heildartekjur þínar/ þínar og maka þíns (ef við á) að 

jafnaði á mánuði, svona um það bil, fyrir skatt. 

 Minna en 200.000 krónur 

 201.000-400.000 krónur 

 401.000-600.000 krónur 

 601.000-800.000 krónur 

 801.000-1.000.000 krónur 

 Meira en 1.000.000 krónur  
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Viðauki 2 – Spurningalisti símakönnunar 

1. Hversu mörg ár hefur þú búið í Reykjanesbæ? 
_____________________________________ 
 

2. Hversu oft hefur þú mætt á bæjarhátíðina Ljósanótt á síðustu 5 árum 
 Aldrei 
 Einu sinni  
 Tvisvar sinnum 
 Þrisvar sinnum 
 Fjórum sinnum 
 Fimm sinnum 

o Veit ekki 
o Vil ekki svara 

 
3. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með Ljósanótt? 

 Mjög ánægð/ur 
 Frekar ánægð/ur 
 Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 
 Frekar óánægð/ur 
 Mjög óánægð/ur 

o Veit ekki 
o Vil ekki svara 

 
4. Hversu miklu eða litlu máli skiptir Ljósanótt fyrir þig? 

 Mjög miklu máli 
 Frekar miklu máli 
 Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 
 Frekar óánægð/ur 
 Mjög óánægð/ur 

o Veit ekki 
o Vil ekki svara 

 
5. Ljósanótt er haldin á vegum Reykjanesbæjar sem stendur straum af stærstum 

hluta kostnaðar við hátíðina. Auk þess leggja fjölmargir styrktaraðilar sitt af 
mörkum með fjárframlagi eða öðru framlagi. 
Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með að Reykjanesbær standi straum af 
stærstum hluta kostnaðar vegna hátíðarinnar? 
 Mjög ánægð/ur 
 Frekar ánægð/ur 
 Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 
 Frekar óánægð/ur 
 Mjög óánægð/ur 

o Veit ekki 
o Vil ekki svara 
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Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 

6. Ljósanótt skapar samkennd meðal íbúa Reykjanesbæjar 
 Mjög sammála 
 Frekar sammála 
 Hvorki sammála né ósammála 
 Frekar ósammála 
 Mjög ósammála 

o Veit ekki 
o Vil ekki svara 

 
7. Hátíðin hefur jákvæð áhrif á ímynd Reykjanesbæjar 

 Mjög sammála 
 Frekar sammála 
 Hvorki sammála né ósammála 
 Frekar ósammála 
 Mjög ósammála 

o Veit ekki 
o Vil ekki svara 

 
8. Dagskrá Ljósanætur endurspeglar væntingar íbúa Reykjanesbæjar 

 Mjög sammála 
 Frekar sammála 
 Hvorki sammála né ósammála 
 Frekar ósammála 
 Mjög ósammála 

o Veit ekki 
o Vil ekki svara 

 
9. Hver er að þínu mati helsti kostur Ljósanætur? 

 Tækifæri til skemmtilegrar samveru með fjölskyldu og vinum 
 Hún skapar tilbreytingu frá hversdagsleikanum 
 Tekjur sem hún skapar fyrir verslun og þjónustu 
 Stemningin sem skapast í bænum 
 Annað, hvað?___________________________ 

o Veit ekki 
o Vil ekki svara 

 
10. Hver er að þínu mati helsti ókostur Ljósanætur? 

 Hátíðin kallar á mikil útgjöld hjá fólki 
 Hátíðinni fylgir of mikil ölvun 
 Hátíðin eykur á aðgreiningu milli hópa í samfélaginu 
 Hátíðin er of dýr fyrir Reykjanesbæ 
 Annað, hvað?__________________________ 

o Veit ekki 
o Vil ekki svara 
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Viðauki 3 - Greiningar 

 

KMO og Bartletts próf 

 

 

 

 

 

Tukey próf: Munur eftir aldri 

 

Tukey prófið greinir hvort marktækur munur sé á milli skilgreindra hópa. Hér er skoðað 

hvort marktækur munur sé á vitsmunalegri, líkamlegri eða tilfinningalegri upplifun eftir 

því hvort þátttakendur voru yngri en 30 ára, á aldursbilinu 30 – 59 ára eða voru 60 ára 

eða eldri. Munur telst marktækur ef Sig. mælist undir 0,05. 

 

 

 

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Tukey HSD 

Dependent Variable (I) Aldur_þríflokkað (J) Aldur_þríflokkað Mean Difference (I-J)Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

Vitsmunaleg upplifun Yngri en 30 ára 30-59 ára -.21769 .10998 .118 -.4759 .0406

60 ára eða eldri -.40164* .16189 .035 -.7818 -.0215

30-59 ára Yngri en 30 ára .21769 .10998 .118 -.0406 .4759

60 ára eða eldri -.18396 .15565 .464 -.5494 .1815

60 ára eða eldri Yngri en 30 ára .40164* .16189 .035 .0215 .7818

30-59 ára .18396 .15565 .464 -.1815 .5494

Líkamleg upplifun Yngri en 30 ára 30-59 ára -.23548 .13758 .201 -.5585 .0876

60 ára eða eldri -.11809 .19983 .825 -.5873 .3511

30-59 ára Yngri en 30 ára .23548 .13758 .201 -.0876 .5585

60 ára eða eldri .11739 .19136 .813 -.3319 .5667

60 ára eða eldri Yngri en 30 ára .11809 .19983 .825 -.3511 .5873

30-59 ára -.11739 .19136 .813 -.5667 .3319

Tilfinningaleg upplifun Yngri en 30 ára 30-59 ára .29808* .10801 .016 .0445 .5517

60 ára eða eldri .24612 .15820 .266 -.1253 .6176

30-59 ára Yngri en 30 ára -.29808* .10801 .016 -.5517 -.0445

60 ára eða eldri -.05196 .15258 .938 -.4102 .3063

60 ára eða eldri Yngri en 30 ára -.24612 .15820 .266 -.6176 .1253

30-59 ára .05196 .15258 .938 -.3063 .4102

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,931 

Bartlett's Test of phericity Approx. Chi-Square 8,072,661 

 df 136 

 Sig. ,000 
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Tukey próf: Munur eftir fjölda þátttökuskipta 

 

Tukey prófið greinir hvort marktækur munur sé á milli skilgreindra hópa. Hér er skoðað 

hvort marktækur munur sé á vitsmunalegri, líkamlegri eða tilfinningalegri upplifun eftir 

því hvort þátttakendur höfðu aldrei tekið þátt í Ljósanótt, tekið þátt 1 – 2 sinnum eða 3 

– 5 sinnum. Munur telst marktækur ef Sig. mælist undir 0,05. 

 

 

 

 

 

 

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Tukey HSD 

Dependent Variable (I) Þátttaka í Ljósanótt (J) Þátttaka í Ljósanótt Mean Difference (I-J)Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

Vitsmunaleg upplifun Aldrei 1-2 sinnum -.18022 .52467 .937 -14.122 10.518

3-5 sinnum -1.24542* .49223 .031 -24.012 -.0896

1-2 sinnum Aldrei .18022 .52467 .937 -10.518 14.122

3-5 sinnum -1.06520* .19616 .000 -15.258 -.6046

3-5 sinnum Aldrei 1.24542* .49223 .031 .0896 24.012

1-2 sinnum 1.06520* .19616 .000 .6046 15.258

Líkamleg upplifun Aldrei 1-2 sinnum .73243 .62699 .473 -.7398 22.046

3-5 sinnum .92836 .58442 .251 -.4439 23.006

1-2 sinnum Aldrei -.73243 .62699 .473 -22.046 .7398

3-5 sinnum .19593 .24574 .705 -.3811 .7729

3-5 sinnum Aldrei -.92836 .58442 .251 -23.006 .4439

1-2 sinnum -.19593 .24574 .705 -.7729 .3811

Tilfinningaleg upplifun Aldrei 1-2 sinnum -.51215 .51003 .574 -17.098 .6855

3-5 sinnum -1.62194* .47820 .002 -27.449 -.4990

1-2 sinnum Aldrei .51215 .51003 .574 -.6855 17.098

3-5 sinnum -1.10979* .19176 .000 -15.601 -.6595

3-5 sinnum Aldrei 1.62194* .47820 .002 .4990 27.449

1-2 sinnum 1.10979* .19176 .000 .6595 15.601

* The mean difference is significant at the 0.05 level.
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