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Abstract 

The objective of this essay is to explore the view of volunteers work related to the event 

Fiskidagurinn mikli in the town of Dalvíkurbyggð and the way in which they see their work 

during the event. 

The research question is: Is there a social coercion or self-determination the reason for their 

work? 

Fiskidagurinn mikli has been held since 2001 and the work of the volunteers is crucial for the 

event to be held. In the year of 2012 well over two hundred volunteers participated both 

during the preparation period and on the day itself. 

A qualitative method was used in this research. The research sample was six volunteers who 

have worked as volunteers for the event for many years, either as personal volunteers or as 

volunteers for an organization. Semi standardized interviews were used to explore the views 

of the participants towards their work. Data was also collected in the archive of Fiskidagurinn 

mikli. The main reason for the participation of the volunteers is personal interest for the event. 

The volunteers think that it is worthy of their time and they do so on their own terms.  

The main conclusion was that the volunteers in Dalvík are happy and content with their work 

for Fiskidagurinn mikli and there is no sign of social coercion by those who participated in 

this research.  

Keywords: events, festivals, volunteers, Fiskidagurinn mikli, Dalvík. 
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Útdráttur 

Bæjarhátíðin Fiskidagurinn mikli hefur verið haldin hátíðleg í Dalvíkurbyggð frá árinu 2001. 

Þátttaka sjálfboðaliða úr Dalvíkurbyggð er meginforsenda þess að hægt hefur verið að halda 

hátíðina og viðburði tengda henni í öll þessi ár, en árið 2012 voru vel yfir tvö hundruð manns 

að störfum fyrir Fiskidaginn mikla. Markmið þessarar ritgerðar var að kanna viðhorf 

sjálfboðaliða sem starfa við Fiskidaginn mikla í Dalvíkurbyggð.  

Tekin voru hálf opin viðtöl við sex aðila sem eiga það sameiginlegt að hafa starfað fyrir 

Fiskidaginn í mörg ár, ýmist á vegum félagasamtaka eða sem einstaklingar. Að auki var tekið 

viðtal við formann hestamannfélagsins Hrings en félagið hefur milligöngu um öflun 

sjálfboðaliða. Ennfremur var gagna aflað í skjalasafni Fiskidagins mikla. 

Helstu niðurstöður voru þær að sjálfboðaliðar væru almennt sáttir við störf sín í þágu 

Fiskidagsins mikla og vilja með engu móti missa af þeim. Megin ástæða fyrir þátttöku 

sjálfboðaliðanna er persónulegur áhugi á hátíðinni. Sjálfboðaliðunum finnst hún þess virði að 

taka þátt í og gera það á eigin forsendum og telja að ekki sé um samfélagslegan þrýsting að 

ræða. 

Lykilhugtök: viðburðir, bæjarhátíðir, sjálfboðaliðar, Fiskidagurinn mikli, Dalvík. 
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tíma frá ykkur. Ingólfur fær sérstakar þakkir fyrir alla mögulega aðstoð bæði í náminu og 

vegna vinnu við Ferðaþjónustuna hér á Hólum. 

Ég er afar stolt af því að hafa loksins getað klárað þetta nám sem ég byrjaði á fyrir mörgum 

árum í Háskólanum á Akureyri og sendi sjálfri mér þakkarorð fyrir að hafa ekki gefist upp.  

Kennarar, starfsfólk og samnemdur í Hólaskóla hafið þakkir fyrir góðan og fræðilegan tíma 

og Guðrún Þóra leiðbeinandi stóð algjörlega fyrir sínu, takk, takk.  
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þurfti á ykkur að halda vegna fjarveru minnar.  
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Formáli 

Það er svo ótrúlega margt sem flýgur í gegnum hugann þegar ég hugsa um Fiskidaginn mikla 

á Dalvík. Ég flutti til Dalvíkur árið 2004 en þá hafði Fiskidagurinn mikli verið haldinn 

hátíðlegur þrisvar sinnum eða frá árinu 2001. Ég hafði ekki búið á Dalvík nema í nokkra 

mánuði þegar ég var beðin um að taka þátt sem sjálfboðaliði við hátíðina. Ekki vissi ég mikið 

um það hvers væri vænst af mér en eitt fékk ég þó að vita að ég ætti að grilla fisk niðri á 

bryggju fyrir hestamannafélag Hringsins sem starfrækt er í Dalvíkurbyggð. Settur var upp bás 

og þar vorum við á vöktum við að grilla fisk. 

Dagurinn gekk í alla staði vel og það kom mér mest á óvart hversu margir gestir mættu til 

þess að borða fisk og líka hversu mikið magn af fiski var í boði ókeypis. Það var ekki bara að 

útgerðirnar voru að splæsa svona miklum fiski heldur voru önnur fyrirtæki að bjóða uppá gos, 

ís, brauð og margt fleira. Kvöldið fyrir Fiskidaginn mikla er haldið svokallað súpukvöld og 

má segja að þar hafi tekist afar vel til. Að mæta á Dalvík sem gestur á súpukvöld er töfrum 

líkast. Búið er að skreyta bæinn og hengja upp ljósaluktir í görðunum og heimamenn taka á 

móti gestum með rjúkandi heita fiskisúpu. 

Andrúmsloftið, vinalegheitin og gleðin er þar við völd, ég hef engan samanburð við þennan 

viðburð annan en þann sem ég hef séð í rómantískum amerískum bíómyndum. Allar götur 

síðan hef ég mikið hugsað um það hvernig allir á Dalvík virðast taka þátt í hátíðinni bæði við 

að undirbúa og vinna á hátíðinni sjálfri. Íbúar taka til í görðum sínum og jafnvel mála húsin 

sín fyrir hátíðina og mæta svo galvaskir til sjálfboðaliðastarfa. Alveg hreint magnað!  

Þessa ritgerð hefði ég aldrei getað skrifað með góðu móti ef ég hefði ekki aðgang að svo góðu 

og jákvæðu fólki sem sjálfboðaliðarnir eru. Þeir buðu mér allir sem einn inná heimili sín og 

spjallað var um heima og geima og að sjálfsögðu Fiskidaginn mikla, eins og um vini og 

kunningja væri um að ræða. Það þarf nú varla að fjölyrða um framkvæmdastjórann sjálfan 

hann Júlíus Garðar Júlíusson þegar kemur að því að nefna það hversu mikill öðlingur 

maðurinn er. Hann sendi mér gögn í tugatali um Fiskidaginn mikla, framkvæmd, 

starfsaðferðir, auglýsingar og svo mætti lengi telja. Hafið öll sem eitt bestu þakkir fyrir.  
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1 Inngangur 

Það má segja að tilurð þessarar ritgerðar sé tilkomin vegna forvitni. Forvitni á því að vita 

hvernig sveitarfélagið Dalvíkurbyggð hefur í ellefu ár samfleytt haldið árlegan viðburð sem 

heitir Fiskidagurinn mikli. Hátíðin hefur ávallt verið haldin fyrsta laugardag eftir 

verslunarmannahelgi niðri við bryggjuna og byggir hátíðin nær eingöngu á vinnu 

sjálfboðaliða. Þar bjóða Dalvíkingar öllum þeim er hafa áhuga á að koma og borða fiskmeti 

sér að kostnaðarlausu. Dalvíkurbyggð er dæmigert íslenskt sjávarpláss þar sem vinnsla og 

veiðar á sjávarfangi er stór þáttur í atvinnulífinu á staðnum.  

Tilurð Fiskidagsins mikla er að nokkrir fiskverkendur á Dalvík hittust árið 2001 og tóku þá 

ákvörðun um að bjóða Dalvíkingum í mat niðri við fiskverkunarhúsin sín. Þeir ætluðu að sjá 

um að útvega fisk á grillin en þeir sem vildu koma og vera með áttu að mæta með grillin sín. 

Sest var niður til skrafs og ráðagerða og úr varð hátíð þar sem allir mættu koma hvort heldur 

Dalvíkingar eða aðrir sem hefðu áhuga á að mæta. Fljótt kom í ljós að það þyrfti einhvern til 

þess að sjá um matarboðið og skipulagningu á því þannig að haft var samband við 

athafnamanninn Júlíus Garðar Júlíusson og hann beðinn um að sjá um herlegheitin. 

Hátíðinni hefur vaxið fiskur um hrygg frá ári til árs og fjölmargir viðburðir hafa verið settir á 

svið á hátíðinni. Sett hefur verið upp svið sem sett er upp rétt fyrir ofan bryggjuna og einnig 

hafa viðburðir tengdir Fiskideginum mikla dreifst um byggðina.  

Árið 2005 fóru Dalvíkingar að bjóða gestum hátíðarinnar í sjávarréttarsúpu heim til s ín og er 

sá viðburður kallaður Súpukvöld. Þessi viðburður er haldin á föstudagkvöldi, daginn fyrir 

Fiskidaginn mikla. Hús þeirra sem bjóða súpu eru sérmerkt og er fólki boðið að koma og 

borða sér að kostnaðarlausu. Árið 2007 var ákveðið að setja á laggirnar viðburð í 

kirkjubrekkunni fyrir neðan kirkjuna á Dalvík. Þessi viðburður heitir Vináttukeðjan en þar er 

fólk boðið velkomið til Dalvíkur. Greint er frá því hvernig heimamenn vilja að hátíðin fari 

fram og lögð er áhersla á að hátíðin sé fjölskylduhátíð þar sem fólki á öllum aldri beri að sýna 

hvort öðru tillitssemi og virðingu á meðan á hátíðinni stendur. Síðan tekur súpukvöldið við. 

Þar sem ég bjó í Svarfaðardal, rétt innan við Dalvík, um nokkurra ára skeið hef ég tekið þátt í 

hátíðinni bæði sem gestur og sjálfboðaliði. Hvort heldur sem ég hef starfað eða mætt sem 

gestur þá get ég sagt í fullri alvöru að þessi hátíð er sú skemmtilegasta sem ég hef tekið þátt í. 

Það sem hefur vakið athygli mína er sú staðreynd að langflestir Dalvíkubúar taka þátt í 

Fiskideginum mikla af mikilli gleði og rausnarskap og hef ég aldrei orðið vör við óánægju eða 
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leiða hjá fólki þegar kemur að hátíðinni og undirbúningi hennar. Það sem er svo magnað við 

þessa hátíð er andrúmsloftið í Dalvíkurbyggð meðan á hátíðinni stendur, allur þessi 

mannfjöldi sem hefur komið undanfarin ár og hversu vel hátíðin hefur gengið í alla staði.  

Til þess að svona bæjarhátið geti gengið þarf að koma til samvinna íbúa og áhugi. Öflun 

sjálfboðaliða er grundvallaratriði svo að hátíðin geti farið fram og getur það tekið langan tíma 

og þrautsegju að afla þeirra. Framkvæmdarstjórinn Júlíus hefur leitað til fyrirtækja og 

félagasamtaka í bænum við öflun sjálfboðaliða og tekist hefur að halda hátíðina síðastliðin 

ellefu ár með miklum sóma. Sjálfboðaliðastörf eru margþætt og fjölbreytt og taka mislangan 

tíma eftir því hvert starfið er. Eðli sjálfboðaliðastarfanna fyrir Fiskidaginn mikla er margþætt. 

Í sumum tilfellum er um undirbúning að ræða þar sem fólk kemur til vinnu nokkrum dögum 

áður; pakkar fiski, bakar rúgbrauð, hreinsar til í bænum og fjölmargt fleira. Á Fiskideginum 

þarf einnig að vinna við að afgreiða allan matinn sem er í boði ásamt gæslu og 

hreinsunarstörfum. 

Sjálfboðaliðar sem tekið hafa þátt fyrir Fiskidaginn mikla hafa verið á öllum aldri og komið 

víðs vegar að úr heiminum og virðist engan bilbug á þeim að finna. Í þeirri rannsókn sem til 

umfjöllunar er í þessari ritgerð ákvað ég að taka hálfopin viðtöl við sjálfboðaliðanna þar sem 

ég var með ákveðnar spurningar en jafnframt skaut ég inn aukaspurningum til þess að átta mig 

betur á innihaldi svaranna. Ég fékk lista sendan frá framkvæmdarstjóra hátíðarinnar um 

sjálfboðaliða og síðan hringdi ég í sex aðila sem tóku afar vel í beiðni mína. Öll buðu þau mér 

á heimili sín þar sem viðtölin fóru fram. Viðtölin voru allt frá sextán mínútum og upp í 

hálftíma löng. Til þess að fá sem víðastan skilning á eðli starfanna ákvað ég að velja fólk af 

listanum sem hefur starfað við ólík störf vegna hátíðarinnar.  

1.1 Markmið 

Markmiðið með þessari rannsókn er að reyna að komast að því hvað veldur því að heimamenn 

á Dalvík bjóða fram vinnu sína ár eftir ár í sjálfboðastarfi fyrir hátíðina Fiskidaginn mikla sem 

haldin hefur verið síðan árið 2001. Viðhorf sjálfboðaliðanna til sjálfboðaliðastarfsins verða 

skoðuð og viðhorf þeirra til hátíðarinnar í heild sinni. Einnig verða skoðaðar ástæður þess að 

sjálfboðaliðar bjóða sig fram og hvort að þeir séu almennt ánægðir með starfið. Reynt verður 

að svara því hvort um samfélagslegan þrýsting sé að ræða þegar óskað er eftir sjálfboðaliðum 

eða sjálfboðna vinnu. 
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2 Viðburðir - bæjarhátíðir 

Talið er að viðburðir séu eitt stærsta aðdráttarafl nútímaferðamannsins til að ferðast og séu 

afar stór þáttur í ákvarðanatöku ferðafólks um hvert eigi að halda í ferð ásamt hughrífandi 

þáttum eins og menningu annarra landa, náttúru og loftslagi á viðkomandi ákvörðunarstað 

(Crompton og McKay, 1997, bls. 429). Á hverjum degi gerast viðburðir sem snerta fólk á 

mismunandi vegu. Þeir eru misjafnlega umfangsmiklir og hver og einn viðburður getur haft 

sérstaka þýðingu í hugum fólks. Bæjarhátíðir (e. Festival) eru skilgreindar sem hátíðir  

haldnar fyrir almenning þar sem fólk kemur saman til að upplifa menningu og hefðir í 

samfélaginu. Oft er ákveðin grunnhugmynd eða þema tengd hátíðinni (Getz, 1994,  bls. 313). 

Hver og ein hátíð er einstök þó svo að hún sé endurtekin ár eftir ár. Þá hefur fólk sem mætir á 

hátíðina áhrif á umhverfi og andrúmsloft á meðan hátíðinni stendur og þannig  áhrif á það 

hvernig upplifunin verður (Shone og Parry, 2010, bls. 15-16).  

Til þess að geta áttað sig betur á viðburðum hafa þeir verið flokkaðir í fjóra flokka eftir stærð 

og tilgangi:   

Afþreyingarviðburðir (e. Leisure Events)  

Menningarviðburðir (e. Cultural Events) 

Stofnanaviðburðir (e. Organizational Events) 

Persónulegir viðburðir (e. Personal Events) 

   (Shone og Parry, 2010,  bls. 5). 

 

Með afþreyingarviðburðum (e. Leisure Events) er til dæmis átt við íþróttaviðburði og þá 

viðburði sem styðja við áhugamál og skemmtanir fólks. Menningarviðburðir (Cultural 

Events) eru til dæmis þeir viðburðir sem sýna hefðir og siði í samfélögum svo sem krýningar 

og eða innsetningar í embætti eða aðra menningarlega viðburði eins og sýningar á 

menningarverðmætum. Stofnanaviðburðir (e. Organizational Events) eru viðburðir sem 

haldnir eru af stofnunum,  sem dæmi má nefna viðburði vegna góðgerðamála, innan fyrirtækja 

fyrir starfsfólk eða pólitískir viðburðir í kringum kosningar. Persónulegir viðburðir (e. 

Personal Events) er viðburður sem viðburðurinn hefur sérstaka og persónulega þýðingu í 

hugum fólks eins og afmæli eða gifting (Shone og Parry, 2010, bls. 9-13).  

Iðulega skarast þessir viðburðir, til dæmis þegar haldnar eru bæjarhátíðir (Shone og Parry, 

2010, bls. 7).  
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Viðburðastjórnunarfræði eru frekar ný af nálinni en hafa öðlast viðurkenningu á síðustu árum 

(Getz, 2008, bls. 403). Samkvæmt fræðimönnum svo kallaðra viðburðastjórnunarfræða er 

ekki nóg að bjóða upp á viðburð af einhverju tagi heldur er mikilvægt að geta rekið hann og 

stjórnað á skilvirkan hátt. Vel heppnaðar bæjarhátíðir eru þess eðlis að þær geta eflt 

samfélagsandann, þjappað fólki betur saman og verið einskonar samfélagslegt tákn fyrir 

bæjarfélagið (Getz, 1994, bls. 313-314). Áhrif viðburða eða bæjarhátíða markast að umfangi 

og stærð og hversu mikið pláss viðburðurinn tekur í samfélaginu á meðan á honum stendur 

(Shone og Parry, 2004, bls. 7) en í öllum tilfellum er mikilvægt að stjórnun sé með ákveðnum 

hætti og forðast þar með óþarfa árekstra og misskilning þeirra sem að hátíðinni koma ( Shone 

og Parry, 2004, bls. 89-90). 

2.1 Framkvæmd bæjarhátíða 

Stór hluti af aðdráttarafli viðburða er margbreytileiki þeirra. Þeir eru aldrei eins og þátttakandi 

þarf að vera viðstaddur til að njóta til fulls einstakrar upplifunarinnar (Getz, 2008, bls. 404).  

Þegar halda á bæjarhátíð og búa til ákveðinn viðburð í samfélaginu er því að mörgu að 

hyggja.  

Það þarf að hafa marga þætti að leiðarljósi, til dæmis hvernig á að laða að ferðamenn og aðra 

gesti, hvernig innviðir samfélagsins beri aukið álag og hvernig hægt er að styrkja innviði 

samfélagsins svo að ekki komi til óþarfa árekstra á milli gesta og heimamanna sem skapað 

geta neikvætt viðhorf til hátíðarinnar (Georg, Mair og Reid, 2009, bls. 97).    

Viðburðir geta verið skipulagðir af ýmsum ástæðum. Viðburður eins og bæjarhátíð getur verið 

settur á laggirnar til þess að auka hagvöxt í samfélaginu og til þess að hafa áhrif á samfélagið 

til ákveðinna breytinga og/eða þróunar (Shone og Parry, 2010,  bls. 53; Getz, 2008, bls. 414). 

Þeir geta líka verið notaðir til þess að auglýsa samfélagið, bjóða ferðamanninum heim eða til 

að hafa áhrif á byggðaþróun svæðisins. Bæjarhátíðir eru þess eðlis að þær geta eflt 

samfélagsandann, þjappað fólki betur saman og verið eins konar samfélagslegt tákn fyrir 

bæjarfélagið (Getz, 1994, bls. 313-314). Til að svo megi vera þarf að tengja saman 

þjónustuaðila, íbúa samfélagsins og þá sem taka beinan þátt í viðburðinum sem leiðir til meiri 

samheldni og þátttöku vegna viðburðarins (Getz, 2008,  bls. 414). 

Viðburður samanstendur af einstakri upplifun, félagslegri tengingu og sérstakri stemningu 

sem maður upplifir ekki daglega og getur haft víðtæk áhrif á bæði gesti og heimamenn 

(Axelsen og Swan, 2010, bls. 437). Að því leyti er mikilvægt fyrir skipuleggjendur viðburða 

að huga að ímynd og áreiðanleika en það getur verið markaðstæki fyrir skipuleggjendur ef 
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þeir vilja ná í ákveðinn hóp ferðamanna (Robinson og Clifford, 2011,  bls. 573). Til þess að 

ná fram jákvæðri ímynd af samfélaginu út á við er mikilvægt að huga vel að markaðssetningu 

viðburðarins og að markaðssetningin sé í samræmi við það sem boðið er upp á (Getz, 2008,  

bls. 405). 

Að geta tengt viðburð við samfélag getur verið bæði hvetjandi fyrir ferðamenn sem vilja 

kynnast menningu, hefðum og siðum og einnig þeirra heimamanna sem vilja taka þátt sem 

gestir eða beinir þátttakendur (Robinsson og Clifford, 2012, bls. 577). Áreiðanleiki 

viðburðarins spilar því stórt hlutverk í því að viðburðurinn verði farsæll og jafnvel gæti ýtt 

undir að bæði þátttakendur og gestir vilji koma aftur og að viðburðurinn hafi í raun haft 

einhverja þýðingu í hugum þátttakenda og gesta. Ef markmið viðburða er að auka hróður 

bæjarins og ímynd má segja að sátt heimamanna sé mikilvægur liður í því þegar halda á 

viðburð. Ímynd samfélags og trúverðugleiki er eitthvað sem ferðamenn sækjast eftir og geta 

viðburðir gefið raunsanna mynd af hversdagslífi íbúanna (Getz, 1994,  bls. 315).  

Íbúar ættu að þekkja markmið viðburðarins og til hvers er ætlast af þeim. Misskilningur og 

skortur á samskiptum á milli aðila getur valdið því að viðburðurinn falli og verði jafnvel ekki 

að veruleika (Gursoy, Kim og Uysal, 2004,  bls. 172). Viðhorf íbúa getur því skipt sköpum í 

því að viðburðurinn eigi sér tengingar við samfélagið og sé þar með trúverðugur í því 

umhverfi sem hann er haldinn í.  

Áhrif viðburða eins og bæjarhátíða geta verið af ýmsum toga, bæði jákvæð og neikvæð. 

Viðburðurinn getur þjappað fólki betur saman og verið hvati að meiri og betri samheldni á 

meðal íbúa samfélagsins ásamt því að vera kynning á viðkomandi bæjarfélagi (Gallarza, 

Arteaga og Gil-Saura, 2013, bls. 109). Viðburðir geta líka verið of umfangsmiklir; langar 

raðir geta myndast vegna aukinnar eftirspurnar við þjónustuaðila, vöruverð hækkað í 

verslunum og aukin umferð í bænum reynir á þolgæði íbúanna. Aftur á móti má telja að ef 

jákvæð ímynd breiðist út hafi það þær afleiðingar að fólk telji að það sé gott að búa í 

samfélaginu (Getz, 2008, bls. 405). Til þess að viðburðurinn heppnist vel og verði farsæll er 

mikilvægt að sýn skipuleggjenda og íbúa í bæjarfélaginu fari vel saman (Gursoy, Kim og 

Uysal, 2004, bls. 172). Bæjarhátíðir byggja þess vegna á samvinnu íbúa og þátttöku þeirra í 

viðburðarhaldinu og er afar mikilvægt að fá fólk til þess að bjóða fram krafta sína í formi 

vinnu. Talið er að sjálfboðaliðar séu einn af burðarstoðum bæjarhátíða og viðburða sem 

haldnir eru í samfélögum hvort heldur sem þeir eru litlir eða stórir (Gursoy, Kim og Uysal, 

2004, bls. 171). 



BAR 3113 Valgerður Björg Stefánsdóttir 

15 
 

2.2 Sjálfboðaliðar og bæjarhátíðir 

Hugtakið sjálfboðaliðar hefur þekkst frá örófi alda og þegar leitað er í íslenskri orðabók að 

orðinu „sjálfboðaliði“ þá kemur upp eftirfarandi skýring: „Maður sem býður sig sjálfur fram í 

e-a vinnu eða herþjónustu“ (Snara vefbókasafn, 2013). Sjálfboðaliði er sá sem býður sig fram 

til ákveðinna verka og geta þau verið af ýmsum toga. Almennt er sjálfboðastarf talið vera 

fórnfúst hugsjónastarf þar sem tími og þekking eru veitt af eigin hvöt einstaklings, öðrum en 

honum til hagsbóta (Shone og Parry, 2010, bls. 218). Þó ekki sé farið fram á laun fyrir þau 

verk sem sjálfboðaliðinn býður sig fram í felast stundum ákveðin fríðindi í starfinu svo sem 

fæði og/eða húsnæði meðan á verkinu stendur (Holmes, Smith, Lockstone og Baum, 2010,  

bls. 256; Wilson, 2012, bls. 178). 

Þátttaka sjálfboðaliða er talin afar mikilvæg þegar halda á viðburð í samfélaginu. Öflun 

sjálfboðaliða getur meðal annars falist í því að höfða til samkenndar og samfélagslegum 

áhuga viðkomandi aðila ásamt siðferðilegum skyldum gagnvart samfélaginu. Einnig eru taldar 

miklar líkur á því að fólk velji það að bjóða sig fram sem sjálfboðaliða til að styrkja félagsleg 

bönd við vini og nágranna (Wilson, 2012, bls. 179-191). Rannsóknir á sjálfboðaliðastörfum 

staðfesta mikilvægi þátttöku heimamanna á viðburðum sem haldnir eru í heimbyggð og gæti 

þátttaka þeirra dregið að sér utanað komandi sjálfboðaliða frá öðrum landshlutum eða jafnvel 

öðrum löndum (Holmes og fleiri, 2010, bls. 258).  

Það getur verið tímafrekt og þolinmæðisvinna að fá fólk til þess að vinna við 

sjálfboðaliðastörf sem eru í þágu bæjarins. Sérstaklega þar sem megin áherslur eru lagðar á að 

skemmta sér og öðrum sem koma á hátíðina. Það er óvíst að fólk sé tilbúið að vinna þegar 

allir aðrir eru að skemmta sér. Hins vegar getur það verið eftirsóknarvert að vinna sem 

sjálfboðaliði og taka þannig þátt í hátíðinni eða viðburðinum (Rochester, Paine, Howlett og 

Zimmeck, 2010, bls. 137). Mikið álag getur verið á sjálfboðaliðunum þegar viðburðurinn 

stendur sem hæst. Þegar margt fólk er á staðnum getur ýmislegt komið uppá, þá reynir á 

sjálfboðaliðann að vera úrræðagóður og þolinmóður.  

Mikilvægt er að halda vel utan um störf sjálfboðaliðanna. Ef verkefnalýsing er ekki skýr og 

sjálfboðaliðinn veit ekki hvers er vænst af honum, veit ekki hvað hann á að gera eða verkefnin 

eru óskýr og illa sett fram þá er afar ólíklegt að sjálfboðaliðinn sé líklegur til þess að bjóða sig 

fram aftur. Hér kemur skipuleggjandi viðburðarins við sögu, hann þarf að vera búinn að gera 

ákveðna verkferla fyrir sjálfboðaliðann (Rochester, og fleiri, 2010, bls. 141 og 155). 
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Verkferlar og skipulag eru mikilvægir þættir í því að starfið skili sér sem best þar sem starf 

sjálfboðliðanna er þörf. Einn af þeim þáttum sem gott væri að hafa í huga er „auðveldun 

flæðis“ (e. Facilitating flow) sem er fyrirfram ákveðinn verkferill fyrir þá sem vinna við 

viðburðinn og gerir þeim kleift að vinna nákvæmlega eftir þeim verkferlum sem lagðir eru 

fyrir og auðveldar þannig vinnu og samstarf þeirra í milli. Auðveldun flæðis milli starfsfólks 

getur leitt til þess að fólk upplifi jákvætt ákveðnar skyldur og ábyrgð gagnvart viðburðinum 

(Getz, 2008, bls. 414). Það má því ljóst vera að samstarf og samvinna þeirra er vinna við 

viðburðinn og þeirra sem bjóða uppá þjónustu í samfélaginu eins og gistingu og veitingar eru 

mikilvægir í undirbúningi viðburðar.  

2.3 Hvöt sjálfboðaliða 

Margar ástæður geta legið að baki ákvörðun einstaklinga um að gerast sjálfboðaliðar, 

fræðimenn hafa jafnvel greint mun á milli þeirra sem búa í eyjasamfélögum og þeirra sem búa 

á meginlandi (Nunkoo og Grusoy, 2011, bls. 244). Er því haldið fram að hvatar eyjaskeggja til 

sjálboðaliðastarfa einkennist af sjálfsbjargarviðleitni, óstöðugleika í náttúrunni, umhverfinu, 

einangrun og því að sjálfboðaliðastarfið geti verið efnahagslega og félagslega gott fyrir 

samfélagið.  Þeir sem búa á meginlandinu eru fremur að bjóða sig fram vegna tengsla við 

viðfangsefnið eða jafnvel af persónulegum hvötum, vilja láta gott af sér leiða og uppfylla 

þörfina fyrir að gera öðrum gott (Gallarza o.fl., 2012, bls. 108).  

Félagsfræðingar benda á að mismunandi aldur og þjóðerni skipti máli þegar hvatar 

sjálfboðaliða eru skoðaðir. Þeir benda meðal annars á að eldra fólk sé frekar tilbúið til 

sjálfboðaliðastarfa vegna þess að það hefur meiri tíma og vilja til að bæta umhverfið á meðan 

yngra fólk býður sig frekar fram vegna ákveðins málstaðar eða félagslegslegra þátta 

(Rochester o.fl., 2010, bls 128).  

Ýmsar kenningar hafa komið fram sem varpa ljósi á störf sjálfboðaliða og ástæðum þeirra til 

þess að bjóða sig fram í þágu annara. „Staðarvitundarkenning“ (e. Place identity theory) er 

kenning sem notuð er til að greina atferli og tengingar við eigin sjálfsmynd og þá ímynd sem 

fólk hefur á samfélaginu sem það býr í, einnig hvers konar tengingar fólk myndar við 

samfélagið. Við það myndast ákveðið samband á milli ímyndar staðar og sjálfsmyndar fólks 

(Hallak, Brown og Lindsay, 2012, bls. 144 - 145). Það gæti leitt til þess að ákveðin 

skyldurækni myndist hjá fólki gagnvart samfélaginu til að taka þátt og byggja upp til góðra 

verka og þar með taka afstöðu til þess sem gerist í samfélaginu. Þessi kenning samræmist vel 

þeim hvötum sem sjálfboðaliðinn finnur hjá sér  með því að bjóða fram vinnu sína til þágu 
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samfélagsins. Önnur kenning sem fræðimenn nota til að rannsaka hug fólks til skoðanna, 

tengsla og ákvarðanatöku er „félagsskiptakenningin“ (e. Social excange theory) en hún 

gengur út á það að fólk sé tilbúið að setja hagsmuni heildarinnar ofar eigin hagsmunum en 

væntir engu að síður einhverrar umbunar (Nunkoo og Gursoy, 2011, bls. 246). 

Með umbun er ekki átt við fjárhagslegan ávinning heldur skipta huglægir þættir máli svo sem 

þakkir og hrós til sjálfboðaliðans. Sjálfboðaliðinn þarf að finna að hann hafi skilað góðu verki 

og að vinnan sé metin á jákvæðan hátt. Holmes (2010, bls. 172) hefur einnig bent á að það 

skipti máli hvernig ákvarðanatöku sjálfboðaliðans er háttað, hann sé ekki skuldbundinn eða 

neyddur til starfans (Holmes og fleiri, bls. 172 tvítekin tilvísun). 

Einnig er bent á mikilvægi þess að sjálboðaliðastörf sem unnin eru í heimabyggð geti verið 

nýtt til menntunar fyrir viðkomandi sjálfboðaliða og jafnvel metin til einkunnar og tengja 

þannig saman menntun og sjálfboðaliðastörf. Talað er um að með sjálfboðaliðastarfi séu ávallt 

möguleikar á að læra og bæta við aukinni þekkingu sem nýtist á lífsleiðinni (European 

Parliament, 2008). Samandregið má segja að meginhvatir fyrir störfum sjálfboðaliða séu 

eftirfarandi (Rochester o.fl., 2010, bls. 123): 

Gildi: Sjálfboðaliðinn sér tækifæri í því að gefa af sér og sýna ósérhlífni í störfum 

sínum vegna umhyggju gagnvart öðru fólki. 

Þekkingarleit: Sjálfboðaliðinn væntir aukinnar þekkingar og reynslu til þess að 

þróast sem einstaklingur. 

Félagslegir þættir: Þátttaka sjálfboðaliðans er tilkomin vegna tengingar við 

viðfangsefnið, vinna með fólki sem hann þekkir vel og í eigin samfélagi, þar með 

væntir hann félagslegrar viðurkenningar frá samfélaginu.  

Sektarkennd: Hér er verið að vísa til þess að sjálfboðaliðinn gefi kost á sér í 

störfin vegna ákveðinnar sektarkenndar sem hann upplifir vegna velmegunar og vill 

því gefa af sér til baka til þeirra er minna mega sín.  

Vegsauki: Sjálfboðaliðinn væntir persónulegrar upphafningar og aukins þroska.  

Litlar sem engar rannsóknir hafa farið fram hér á landi hvað varðar störf sjálfboðaliða og 

fjölda þeirra er leggja til vinnu í þágu annarra. Helst hafa rannsóknir beinst að sjálfboðaliðum 

og störfum þeirra er vinna í þágu heilbrigðisgeirans og þeirra sem koma að félagslegri 

þjónustu (Steinunn Hrafnsdóttir, 2006, bls. 49).   
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2.4 Niðurstöður 

Sjálfboðaliðar á viðburðum og bæjarhátíðum eru mikilvæg forsenda þess að hægt sé að halda 

slíkar hátíðir. Aftur á móti eru sjálfboðaliðar óstöðugt vinnuafl sem ekki er hægt að ganga að 

sem vísu ár eftir ár. Að höfða til samkenndar fólks og þeirrar hugmyndar að starfið sé unnið í 

þágu samfélagsins er einn af grunnþáttum í því að afla sjálfboðaliða fyrir bæjarhátíðir. 

Sjálfboðaliðastarfið er hugsjónarstarf sem framkvæmt er af hvöt einstaklinga til þess að láta 

gott af sér leiða fyrir samfélagið.  

Með góðu samstarfi við íbúa bæjarfélagsins er kominn ákveðin grunnur að því að fá fólk til 

þess að starfa fyrir viðburðinn launalaust. Það þarf að halda vel utan um það fólk sem er 

tilbúið að leggja fram vinnu og tíma í þágu viðburðarins sem sjálfboðaliðar. Verkferlar þurfa 

að vera skýrir og flæðið gott á milli sjálfboðaliðanna, sem skilar sér í aukinni ánægju með 

störf þeirra og eykur möguleika viðburðastjórnenda á að fá sjálfboðaliða aftur til starfa. Afar 

mikilvægt er að virða og meta störf sjálfboðaliðans, að koma fram við hann af virðingu og láta 

hann vita að hans sé þörf. Í því felst ákveðin viðurkenning á vel unnum störfum sem getur 

aukið líkur á því að sjálfboðaliðinn sé tilbúinn til þess að mæta aftur til vinnu þegar á þarf að 

halda.  

Samvinna og þátttaka sjálfboðliðanna eru forsendur þess að hægt sé að þjónusta þá gesti sem 

koma og að hátíðin gangi í alla staði vel. Það þykir gott fyrir framgöngu viðburðarins ef að 

framkvæmd og stjórn sé fyrir hendi þegar skipuleggja á viðburð og sá eða þeir sem fara með 

stjórnina verða að eiga gott samstarf við bæjarbúa og halda þeim vel upplýstum um framgang 

mála. Jafnframt má segja ef framkvæmd og stjórn gangi ekki í takt við samfélagið um 

skipulag og framsetningu viðburðarins getur það haft þær afleiðingar að andstaða myndist hjá 

bæjarbúum og erfiðara verður að halda skipulagðan viðburð (Gursoy, Kim og Uysal, 2004, 

bls. 172). Skipulag, framsetning og kynning innan bæjarfélagsins áður en viðburður er settur á 

laggirnar er mikilvægt skref í þá átt að fá íbúana með til þátttöku og skapar jafnframt 

jákvæðari viðbrögð og meiri sátt innan bæjarfélagsins.   
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3 Dalvík 

Dalvík er staðsett í mynni Svarfaðardals utarlega í Eyjarfirði og er hluti af sveitarfélaginu 

Dalvíkurbyggð, í því búa um nítján hundruð manns í þremur byggðarkjörnum en þeir eru auk 

Dalvíkur, Árskógssandur og Hauganes (Dalvíkurbyggð, án árs.(a)). Dalvík er dæmigert 

íslenskt sjávarpláss þar sem stór hluti íbúa vinnur við eða kemur að sjávarútvegi á einn eða 

annan hátt. Fjölbreytta flóru fyrirtækja er að finna í Dalvíkurbyggð og þau stærstu tengjast 

iðnaði og sjávarútvegi, sbr. útflutningsfyrirtækið Promens-Sæplast sem sérhæfir sig í gerð  

einangraðra umbúðakerja og fleiri vara til iðnaðar og svo er það fiskvinnsluhús Samherja Ltd. 

sem er eitt af stærstu fyrirtækjum á landinu sem sérhæfir sig í veiði, úrvinnslu og útflutningi á 

sjávarfangi (Samherji hf., án árs). Ferðaþjónusta er nokkuð fjölbreytt í Dalvíkurbyggð en þar 

eru til dæmis tjaldstæði, gistiheimili og hótel auk þess sem afþreying er fjö lbreytt. Í 

sveitarfélaginu eru fyrirtæki sem bjóða upp á hvalaskoðun, hestaleigu, gönguferðir, 

fjallaskíðamennsku og ísklifur. Auk þess er sundlaug á Dalvík, byggðasafn, náttúrusetur með 

fuglasýningu að ógleymdu menningarhúsinu Bergi sem stendur fyrir margvíslegum 

uppákomum (Dalvíkurbyggð, án árs.(b)). 

3.1 Fiskidagurinn mikli á Dalvík 

Allt frá árinu 2001 hefur verið haldin fjölskylduhátíð á Dalvík. Hátíðin sem ber nafnið 

Fiskidagurinn mikli hefur alltaf verið haldin helgina eftir verslunarmannahelgi. Mikil áhersla 

er lögð á að auglýsa og markaðssetja hátíðina sem fjölskylduhátíð (Fiskidagurinn mikli, 

2012(a)). Tilgangur hátíðarinnar er að bjóða öllum þeim sem vilja mat án endurgjalds og að 

skemmta sér um leið. Boðið er upp á grillaðan, steiktan og soðinn fisk af ýmsu tagi og í 

mörgum útfærslum, fiskisúpur, brauð, ís og drykki. Formleg skemmtiatriði á sviði eru í boði 

frá hádegi til klukkan fimm síðdegis þar sem fjölmargir skemmtikraftar stíga á svið og 

meirihluti þeirra Dalvíkingar. Dagurinn endar svo á flugeldasýningu og fjöldasöng niðri við 

hafnarbakkann.  

- Ímynd hátíðarinnar er fjölskylduhátíð, jákvæðni, góð umgengni og náungakærleikur 

(Viðauki 1). Góð samvinna er á milli forvarnarnefndar Fiskidagsins mikla, SAMAN 

hópnum, Dalvíkurbæjar og þjónustuaðila í bænum um að koma aðgerðaráætlun 

nefndarinnar á framfæri með sameiginlegum yfirlýstum markmiðum og samræmdum 

opnunartíma veitingastaða. Aðgerðaráætlun vegna forvarna hefur verið sett fram sem 
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inniber eftirfarandi markmið (Viðauki 2). Að eiga samvinnu með þjónustuaðilum með 

opnunartíma á nóttunni.  

- Að allir foreldrar á Eyjafjarðarsvæðinu fá bréf frá forvarnarnefndinni.  

- Að gæsla verður aukin enn meira og breyting verði gerð á tjaldsvæðunum. 

- Aukna forvarnarkynningu í fjölmiðlum.   

- Samvinnu með SAMAN hópnum. 

Í fréttabréfum sem send eru út til bæjarbúa fyrir hátíðina er fólk hvatt til þess að gera húsin sín 

og garðana sína fína, tína upp rusl og hreinsa til, vegna þess að nú eigi Dalvíkingar von á 

gestum. Verslanir í bænum eru með tilboð á tengdum vörum til þess að hvetja fólk til þeirra 

verka (Viðauki 2).  

Á hverju ári fer fram heiðrun á aðalsviðinu niðri við bryggju. Þar eru einstaklingar eða hópar 

heiðraðir fyrir störf sín sem tengjast sjávarútvegi í Dalvíkurbyggð (mbl.is, 2007). 

Fjölbreytileiki viðburða tengdum Fiskideginum mikla er mikill og breytist ár frá ári 

(Bændablaðið, 2009, bls. 16). 

3.2 Sagan 

Upphaflegi tilgangur hátíðarinnar var sá að nokkrir fiskverkendur á Dalvík vildu bjóða 

heimamönnum í mat. Matarboðið átti að vera út undir vegg við fiskverkunarhúsin á 

bryggjunni og ætluðu fiskverkendur að útvega allt hráefnið á grillin. Fljótt kom í ljós að ekki 

yrði hægt að greina heimamenn frá aðkomufólki þannig að gera mátti ráð fyrir að einhverjir 

utanað komandi myndu vilja mæta. Hugmyndin stækkaði og sáu menn fyrir sér að þeir þyrftu 

á aðstoð að halda. Haft var samband við þekktan matreiðslumann til þess að sjá um að krydda 

matinn og útfæra skammta á grillin. Einhver rekistefna varð um hvort það ætti að rukka gjald 

inn á svæðið ef það kæmu margir en úr varð að allt átti að vera frítt. Haft var samband við 

Júlíus Garðar Júlíusson athafnamann og hann beðinn um að stýra herlegheitunum (Jóhann 

Antonsson, án dags). 

Í bæjarfélagi eins og á Dalvík eru fréttir fljótar að berast út, sjálfboðaliðar úr öllum áttum í 

samfélaginu buðu fram vinnu sína við hátíðina, bæði einstaklingar og félagasamtök. Þar með 

var kominn ákveðinn grunnur að því að hægt væri að taka á móti öllum þeim er vildu koma í 

matarboðið. Talið er að um sex þúsund manns hafi mætt á þennan fyrsta Fiskidag árið 2001 

og hefur gestum hátíðarinnar farið fjölgandi ár frá ári (mbl.is, 2011). Margir voru vantrúaðir á 

að þetta gengi upp og þá sérstaklega að matur yrði frír fyrir alla. Gestir á fyrsta Fiskideginum 
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héldu sumir að það væri eitthvað í smáletrinu á boðskortinu sem gerði það að verkum að 

menn þyrftu að lokum að borga. En það var ekkert smátt letur og hefur aldrei verið 

(Fiskidagurinn mikli í fimmta sinn, 2005, bls. 21). 

3.3 Undirbúningur Fiskidagsins mikla 

Undirbúningur fyrir hátíðina Fiskidaginn mikla stendur allt árið. Framkvæmdarstjóri 

hátíðarinnar, Júlíus Garðar Júlíusson, vinnur við skipulagningu, utanumhald og undirbúning 

hátíðarinnar. Hann hefur samband við styrktaraðila og skemmtikrafta og óskar eftir þátttöku 

þeirra, einnig biðlar hann til félagasamtaka í Dalvíkurbyggð og biður um að þau afli 

sjálfboðaliða í hin ýmsu störf. Síðan eru sjálfboðaliðarnir kallaðir til nokkrum dögum fyrir 

hátíðina til þess að pakka fiski, baka rúgbrauð og gera klárt fyrir hátíðina. Sett er upp 

vinnuplan fyrir sjálfboðaliðanna á hverri stöð fyrir sig og einn til tveir gerðir að 

ábyrgðarmönnum fyrir starfinu í samráði við framkvæmdarstjórann Júlíus Garðar Júlíusson 

(Viðauki nr. 3).  

Hreinsun í bænum og uppsetningar á skreytingum tengdar fiskveiðum og sjómennsku eru 

settar upp víðsvegar um bæinn, það er garðyrkjustjóri ásamt unglingum úr vinnuskóla 

Dalvíkurbyggðar sem setja þær upp (Hildur Arna Gunnarsdóttir, 2008, bls. 36). 

Reglulega fram að Fiskideginum mikla eru send út fréttabréf til íbúa Dalvíkurbyggðar þar sem 

fólk er upplýst um framgang undirbúningsins. Í bréfunum eru einnig fjölmargar aðrar 

upplýsingar er gagnast bæði þeim sem taka þátt og öðrum sem ætla að njóta hátíðarinnar. Í 

þessum fréttabréfum er ávallt verið að minna á að því fleiri sem taka þátt því betur muni 

hátíðin ganga. 

Fólk er hvatt til þess að skrá sig ef það vill taka þátt í undirbúningi fyrir Fiskidaginn mikla, 

einnig eru þeir sem vilja taka þátt í súpukvöldi beðnir um að skrá sig. „Gestgjafarnir“ sem 

taka þátt í að bjóða súpu eiga að tilkynna sig til framkvæmdastjóranns með símtali eða pósti. 

Þá eru götum fengin ný nöfn sem vísa í fiskitegundir, til dæmis Lúðugata og Steinbítsvegur, 

kort eru útbúin sem segja hvar súpa sé í boði og logandi kyndlar í görðum þeirra er bjóða súpu 

vísa gestunum rétta leið. Garðar og götur eru skreyttar með luktum og öðru skrauti sem vísa 

til fiska og sjómennsku (Fiskidagurinn mikli, 2006). Af þessu má sjá að hátíðin krefst mikils 

undirbúnings og mikilvægt er að sem flestir leggi hönd á plóg. 

Árið 2012 voru um 100 sjálfboðaliðar að störfum við undirbúninginn síðustu dagana fyrir 

Fiskidaginn mikla og á deginum sjálfum voru sjálfboðaliðarnir vel yfir 200 manns (Jóhann 
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Antonsson, án árs). Fiskverkendurnir sem standa að hátíðinni leggja til allt hráefnið, tæki, 

húsnæði og vinnu. Allur afgangur af fiskréttum og fiski fer til hjálparstofnanna hér á landi og 

flutningur á matnum er í boði flutningafyrirtækis sem hefur vöruafgreiðslu á Dalvík 

(Fiskidagurinn mikli, 2012,(b)). 

3.4 Súpukvöldið og Vináttukeðjan 

Fiskideginum mikla hefur vaxið fiskur um hrygg síðustu ár og hafa bæst við viðburðir bæði 

fyrir Fiskidaginn mikla og á deginum sjálfum. Daginn áður en Fiskidagurinn er haldinn 

hátíðlegur er fólki boðið að koma til Dalvíkur til þess að taka þátt í viðburði sem heitir 

Vináttukeðjan og er haldinn í brekkunni fyrir neðan kirkjuna í bænum. Þessum viðburði er 

ætlað að taka á móti gestum til bæjarins og marka upphaf helgarinnar.  

Sett er upp svið í brekkunni þar sem framkvæmdarstjóri Fiskidagsins mikla, Júlíus Garðar 

Júlíusson, tekur á móti fólki, heldur ræðu og býður fólk velkomið til Dalvíkurbyggðar. Þar 

stíga einnig á stokk söngvarar og leikskólakrakkar úr bænum sem syngja fyrir gestina. Að 

lokum er gestum uppálagt að mynda vináttukeðju og knúsa hvern annan. Þessi gjörningur 

hefur það markmið að setja hátíðina og gefa þau skilaboð að allir ætli að sýna tillitsemi og 

hlýhug til samferðafólksins á meðan hátíðinni stendur.  

Vináttukeðjan markar ekki aðeins upphaf hátíðarinnar heldur er hún einnig nokkurskonar 

inngangur að súpukvöldinu. Súpukvöldið er viðburður sem settur var á laggirnar árið 2005 og 

er haldinn kvöldið fyrir Fiskidaginn mikla. Tilgangur súpukvöldsins er að bjóða fólk 

velkomið í bæinn og bragða á fiskisúpu sem er í boði heima og í görðum hjá sjálfboðaliðum 

sem hafa boðið sig fram til súpugerðar (Fiskidagurinn mikli, 2012(c)). Eins og allt annað á 

Fiskidageginum mikla er súpan ókeypis. Árið 2011 voru um hundrað og tuttugu fjölskyldur 

sem tóku þátt í að bjóða gestum og gangandi súpu (DB blaðið, 2011, bls. 4). 
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4 Rannsóknaraðferð 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og þeirri 

aðferðafræði sem unnið var eftir. 

4.1 Framkvæmd rannsóknar og aðferðafræði 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði en sú aðferð hentar vel ef lýsa á reynslu og 

upplifun. Til þess að geta svarað spurningunni um samfélagslegan þrýsting eða sjálfboðna 

vinnu taldi ég hálfopin viðtöl (e. Semistandardized interviews) henta vel. Viðtöl eiga vel við 

sem gagnasöfnunaraðferð þegar markmiðið er að skoða hugmyndir, reynslu og upplifun 

þátttakenda í rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67).  

Í hálf opnum viðtölum er umræðuefnið fyrirfram ákveðið af rannsakanda en umræðurnar sem 

eru á jafnréttisgrundvelli geta leiðst hvert sem er og samskipti rannsakanda og viðmælenda 

eru mun persónulegri heldur en í lokuðum viðtölum (e. Standardized interviews). Til að byrja 

með eru spurningarnar lokaðar en þegar lengra er komið í viðtalinu og í tilfellum þar sem 

ætlunin að fá nákvæmari svör við einstökum spurningum verða þær opnari (Helga Jónsdóttir, 

2003, 73). Mismunandi  getur verið eftir þátttakendum hvernig viðtölin eru og oft getur verið 

nauðsynlegt að dýpka umræðuefnið með því að skjóta inn spurningum eða biðja viðmælendur 

um að útskýra einhver atriði nánar (Finn, Martin og Walton, 2000, bls. 73). 

Ég tók viðtöl við sex mannenskjur sem öll hafa starfað sem sjálfboðaliðar við Fiskidaginn 

mikla í einni eða annari mynd. Við gerð viðtalsrammans (viðauki 4) var tekið mið af 

niðurstöðum erlendra rannsókna um störf sjálfboðaliða við viðburði (sjá umfjöllun hér að 

framan) og snérust spurningar því um eftirfarandi þætti: hvöt, ávinning, samskipti og 

skipulag.  Í viðtölunum leyfði ég viðmælendum mínum að tala um efnið eins og þeir vildu en 

skaut þó inn aukaspurningum þegar þær vöknuðu. Tilgangur þess var að fá dýpri skilning á 

efninu. Viðtölin voru tekin á heimilum sjálfboðaliðanna og voru öll hljóðrituð með samþykki 

viðmælenda. Að loknum viðtölum voru viðtölin síðan afrituð orðrétt. Viðmælendum var 

boðið upp á nafnleynd en enginn þeirra taldi vera þörf á því.  
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4.2 Gagnaöflun og greining 

4.2.1  Viðmælendur 

Fyrsti viðmælandinn er Kolbrún Pálsdóttir frá Dalvík. Viðtalið var tekið á heimili Kolbrúnar 

þann 23. mars 2013 og tók 37 mínútur. Kolbrún ólst upp á Dalvík og hefur búið þar alla sína 

tíð. Hún hefur tekið þátt í félagsstörfum fyrir hin ýmsu félög og að hennar sögn hafa störfin 

veitt henni mikla ánægju. Kolbrún er komin á áttræðisaldur, hress og spræk og er hvergi nærri 

hætt sjálfboðaliðastörfum.  

Annar viðmælandinn heitir Kristín Sigurhanna Sigtryggsdóttir, 45 ára, alltaf kölluð Hanna. 

Hún býr á Hofi í Svarfaðardal ásamt fjölskyldu sinni og starfar þar sem bóndi. Viðtalið við 

Hönnu var tekið þann 24. mars 2013 og tók sautján mínútúr. Hún er í Hestamannafélaginu 

Hring á Dalvík og tekur þátt í sjálfboðaliðastarfi fyrir Fiskidaginn mikla í nafni 

hestamannafélagsins. Hanna hefur verið með frá upphafi Fiskidagsins mikla við að grilla fisk 

og gefa drykki. Hún hefur öll árin verið á sama tíma við grillið með sömu vaktinni. 

Viðar Kristmundsson 61 árs starfsmaður sundlaugar Dalvíkur hefur starfað sem sjálfboðaliði 

fyrir Fiksidaginn mikla frá upphafi. Viðtalið við Viðar fór fram á heimili Viðars og fjölskyldu 

þann 30. mars 2013 og tók um fjörtíu mínútur. Aðalstarf Viðars hefur verið í pökkun á fiski 

sem ætlaður er á grillin sem staðsett eru á bryggjunni yfir hátíðisdaginn. Starf Viðars hefur 

þróast frá því að vera pökkunarmaður í að hafa umsjón með þeim sem koma til þess að pakka 

fiski. Viðar mætir alltaf fyrstur manna á vaktina sem byrjar klukkan níu um morguninn og fer 

síðastur heim um klukkan 18 síðdegis.Hann stjórnar pökkuninni með styrkri hendi og kennir 

þeim sem koma nýir inn.  

Vélsmiðurinn og slökkviliðsstjórinn í Dalvíkurbyggð, Vilhelm Hallgrímsson 47 ára, hefur 

tekið þátt sem sjálfboðaliði við Fiskidaginn mikla frá upphafi. Viðtalið við Vilhem var tekið á 

heimili hans á Dalvík og tók þrjátíu mínútur. Vilhelm hefur komið víða við í störfum sínum 

fyrir Fiskidaginn í gegnum tíðina. Hann hefur til dæmis leitt hópgöngu í nafni fiskidagsins, 

kafað eftir sjávardýrum sem höfð eru til sýnis á hátíðisdaginn, afgreitt og gefið harðfisk, á bás 

Fiskmiðlunarinnar Sölku sem starfrækt er í Dalvíkurbyggð.  

Hönnuðurinn, vélvirkinn og þúsund þjalasmiðurinn Jóhannes Hafsteinsson 51 árs hefur 

starfað fyrir Fiskidaginn mikla frá upphafi. Viðtalið við Jóhannes var tekið á heimili hans í 

Miðkoti við Dalvík og tók það þrjátíu mínútur.Til hans var leitað þegar ákveðið var að búa til 

minjagripi sem ætlaðir eru fólki sem Fiskidagsnefndin heiðrar á hverju ári. Einnig hefur hann 
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búið til stöpul eins og hann kallar það sjálfur, en það er minnismerki sem sett upp fyrir 

Fiskidaginn mikla. Á hverju ári kemur nýr stöpull sem merktur er þeim sem fá viðurkenningu 

ár frá ári svo að fólk geti lesið hverjir hafa fengið heiðranir. 

Ég tók stutt símaviðtal við Guðrúnu Ernu Rudolfsdóttur formann Hestamannfélagsins Hrings, 

sem tók um það bil fimm mínútur. Tilgangur viðtalsins var að gefa mér innsýn í hvernig öflun 

sjálfboðaliða fer fram á vegum félagsins.  

4.2.2 Fyrirliggjandi gögn 

Fyrirliggjandi gögn um Fiskidaginn mikla voru að mestu fengin frá framkvæmdarstjóra 

Fiskidagsins mikla, Júlíusi Júlíussyni. Hér er um að ræða gögn um forvinnu, undirbúning og 

dagskrá Fiskidagsins mikla sem og listar yfir sjálfboðaliða frá upphafi. Í bréfabunkanum sem 

ég fékk sendan voru einnig að finna þakkarbréf til einstaklinga og fyrirtækja eftir hátíðina.  

Einnig var aflað gagna af vefnum Tímarit.is en þar var fyrst og fremst um að ræða viðtöl og 

fréttir af hátíðinni.  

4.2.3 Greining  

Úrvinnsla gagna fólst í því að rýna í og þemagreina viðtalsgögnin. Við greiningu gagna var 

leitað eftir ákveðnum þemum og hugtökum sem virtust hafa mikið vægi í augum viðmælanda 

minna. Eftir rýningu komu eftirfarandi þemu skýrt fram: stemning, ábyrgðartilfinning 

gagnvart viðburðinum og samfélaginu og almenn velvild.  

Niðurstöðurnar eru settar fram eftir þeim flokkum sem mótuðu spurningarammann:  hvöt, 

ávinningur, samskipti og skipulag. 

4.3 Takmarkanir 

Eingöngu var talað við þá sem sannarlega eru skráðir sem sjálfboðaliðar fyrir Fiskidaginn 

mikla og eru búnir að vinna við Fiskidaginn mikla í nokkur ár. Svörin gefa með engu móti til 

kynna viðhorf annara sjálfboðaliða eða viðhorf bæjarbúa. Einnig má benda á þá staðreynd að 

höfundur ritgerðarinnar hefur ekki tekið viðtöl áður með formlegum hætti og getur það hafa 

komið niður á túlkun og raunverulegri merkingu orða viðmælenda í rannsókninni.  
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5 Niðurstöður 

Sjálfboðaliðarnir gegna margvíslegum störfum fyrir Fiskidaginn mikla, þeir sinna meðal 

annars pökkun á fiskréttum sem eiga að fara á grillin. Kafað er eftir sjávardýrum sem höfð eru 

til sýnis í körum á hátíðinni, skipulagðar gönguferðir og svo ótal margt fleira. Margir 

sjálfboðaliðar koma að því að baka og gefa rúgbrauð sem ætluð eru til smökkunar niðri á 

bryggjunni á hátíðisdeginum. Hús og garðar eru snyrtir og skreyttir vegna hátíðarinnar og  

setja þarf upp svæðið þar sem viðburðurinn er haldinn, svið, salerni, grillbása og allt sem 

viðkemur gestamóttöku. Ekki má heldur gleyma minjagripunum sem ætlaðir eru fyrir 

heiðurshafa Fiskidagsins mikla.  

5.1 Ávinningur 

Hátíðin hefur félagslegt gildi. Sjálfboðaliðar hitta gamla kunningja, eignast nýja vini og nýta 

tilefnið til þess að hitta ættingja og vini. Einn viðmælenda í þessari rannsókn taldi sig hafa 

eflst félagslega af sjálfboðaliðastörfum sínum, honum finnst hann vera opnari og félagslyndari 

gagnvart fólki sem hann þekkir ekki. Að taka sumarfrí á undirbúningstímabili Fiskidagsins 

mikla eða á hátíðisdaginn sjálfan kemur ekki til greina hjá þeim sjálfboðaliðum sem talað var 

við. „Ég vil helst vera heima í kringum Fiskidaginn mikla og ég fer ekkert í sumarfrí, það er 

svo gaman að vinna með öllu þessu fólki sem kemur og hjálpar til“ segir Viðar. Aðrir 

viðmælendur taka í sama streng:   

þetta er svo gefandi og svo er þetta bara svo gaman. Það er svo gaman að taka  
á móti fólki sem kemur í bæinn og allt fyllist hér úti, þetta er alveg heilt  

ævintýri (Kolbrún).  
 

Það er svo gaman þegar ættingjar og vinir koma þegar ég er að vinna og heilsa  
upp á mann og spjalla. Ég er að taka þátt í skemmtun eins og vinnu (Hanna).   
Maður er manns gaman og það er svo gott bæði að gefa og þiggja (Vilhálmur).  

  

Ég væri ekki að þessu ef það væri ekki gaman (Jóhannes). Almennt telja viðmælendur mínir 

að hátíðin hafi góð áhrif á samfélagið eins og Kolbrún bendir á: „þetta er svo jákvætt fyrir alla 

í bænum og þetta auglýsir bæinn“. Þó kemur það fram að það örlar á áhyggjum um umfangið;  

„Það eru fleiri plúsar en mínusar en kannski er þetta að verða of mikið en svo getur þetta 

bara verið fámennt en góðmennt“ segir Hanna.  
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5.2 Hvöt 

Flestir telja viðmælendur mínir að það sé bæði samfélagsleg skylda og persónuleg ákvörðun 

að taka þátt í undirbúningi og vinnu við hátíðina. Þetta hefur leitt til þess að þeim finnist þeir 

eiga hlut í hátíðinni eða að Fiskidagurinn mikli sé þeirra hátíð. Það kom fram hjá öllum 

viðmælendum að þetta væri bæði svo gaman og einnig að þeir væru búnir að kynnast fullt af 

nýju fólki sem kæmi ár eftir ár og væri jafnvel farið að hjálpa til við sjálfboðaliðastörfin. 

Sumir nefndu einnig að þeir hefðu verið í sjálfboðaliðastörfum frá unga aldri og gætu ekki séð 

fyrir sér lífið án þess að vera að gefa af sér til samfélagsins og vera til staðar þar sem þeirra er 

þörf. Það sem virðist draga fólk til sjálfboðaliðastarfa á Dalvík er eftirvænting, spenna og 

áhugi margra Dalvíkinga þegar nær dregur hátíðisdeginum. Fólk hittist á götum úti og fer að 

ræða um hátíðina, hvað það ætlar sér að gera og hvernig. Þannig myndast ákveðið 

andrúmsloft í bænum: „Það er bara svo mikil stemning í bænum og margt fólk að maður 

hrífst með“ (Jóhannes Hafsteinsson, viðtal, 2013).  

Hvöt sjálfboðaliðanna er ánægja, gleði, jákvæðni og samfélagslegar skyldur sem leiða til þess 

að þeim finnst þeir eiga þessa hátíð. „Þetta er bara svo gaman og mér finnst þetta vera skylda 

okkar bæjarbúa“ segir Viðar og bætir við; „þessi hátíð gengi aldrei nema að við tökum þátt 

þó svo að þettta lendi svolítið á sama fólkinu, fólk er ánægt og maður verður pínulítið 

ánægður og á svolítið í hátíðinni“.  

Hjá einum viðmælenda kom það í ljós að stundum hefur hann hugsað „að nú sé komið nóg, en 

þegar líður að Fiskideginum mikla þá kemur upp löngun til þess að vera með og ég hreinlega 

tími ekki að fara neitt“ (Viðar Kristmundsson, viðtal, 2013). Aðrir voru sammála um að það 

væri ekki í boði að vera ekki heima á þessum tíma og hreinlega tíma ekki að missa af 

vinnunni og af hátíðinni sjálfri. Vilhelm Hallgrímsson segir: „ég held að dætur mínar yrðu 

alveg brjálaðar ef við tækjum uppá því fjölskyldan að vera ekki heima á þessum tíma því að 

þær eru farnar að taka þátt með mér og elska það“. 

Sjálfboðaliðastarfið er margþætt og það getur verið gefandi og mikilvægt á ýmsum sviðum. 

Bæði Vilhelm og Kolbrún hafa verið sjálfboðaliðar á öðrum sviðum í lífinu og geta ekki 

hugsað sér tilveruna án starfanna „Ef ég nenni þessu ekki lengur nú þá hætti ég bara“ segir 

Kolbrún og bætir við: “algjörlega á mínum eigin forsendum en það kemur að því að maður 

verður að hleypa nýju fólki að“. Allir viðmælendur telja sig hafa leyfi til þess að neita vinnu 

þegar þeir eru beðnir um að vinna sem sjálfboðaliðar. Það kom í ljós hjá einum viðmælenda 

að hann teldi sig vera spurðan um ástæðu ef hann myndi ekki gefa sig í starfið. „Ef ég myndi 



BAR 3113 Valgerður Björg Stefánsdóttir 

28 
 

ekki mæta þá væri það allt í lagi, heimurinn myndi ekki hrynja en ég yrði pottþétt spurður 

þegar ég kæmi heim, af hverju komstu ekki? og hvert fórstu?“ (Viðar). Aðspurður um það 

hvort hann gæti hugsað sér að vera með tólfta árið í röð segir Jóhannes Hafsteinsson: “ég 

reikna með því ef ég verð beðinn en maður veit aldrei hvort maður fái að vera með en ef svo 

er þá er það ekki spurning“. 

5.3 Skipulag 

Þegar sjálfboðaliðar eru boðaðir til vinnu er það gert á ýmsan máta; framkvæmdarstjórinn 

hringir í fólk og félagasamtök eða fer og hittir það. Gefin eru út fréttabréf sem send eru út til 

allra íbúa Dalvíkurbyggðar þar sem óskað er eftir sjálfboðaliðum. Sjálfboðaliðarnir eru 

mislengi að störfum og fer það algjörlega eftir hverjum og einum hversu langan tíma hann kýs 

að vinna. „Enda væri það ekki hægt að láta fólk standa þarna allan daginn, það þarf að 

skipta þessu“ segir Kolbrún sem stendur allan daginn við vinnuna og stjórnar með styrkri 

hendi, komin hátt á áttræðisaldur. Kolbrún segir jafnframt: “að ef að maður er beðin um að 

sjá um eitthvað þá sér maður um það til enda“. 

Allir viðmælendur ganga beint til verka sinna og vita upp á hár hvað þeir eiga að gera. Öll 

telja þau sig vel upplýsta um viðburðinn, hvernig verkferlanir eru skipulagðir og hvernig 

hátíðin er uppsett og hvaða viðburðir eru í boði. Ástæðan fyrir því er sú að öll hafa þau unnið 

við Fiskidaginn mikla í mörg ár. Sjálfboðaliðarnir eru farnir að taka á móti og kenna þeim 

sem koma nýir inn sem eru annars vegar bæjarbúar og hins vegar gestir sem mæta snemma í 

vikunni og vilja taka þátt í undirbúningnum. Viðar segir svo frá:  „Við pökkun á fiski koma að 

allt uppí áttatíu manns yfir daginn en það eru ekki allir með allan tímann en ég er allan 

tímann þvi að þetta er bara svo gaman, ég tími ekki að missa af þessu“.  

Undirbúningsvinnan vegna Fiskidagsins mikla tekur allt frá tveimur mánuðum í að hanna 

minjagripi og niður í tvo til þrjá daga vegna pökkunar og rúgbrauðsbaksturs. Auk þess fer 

vinnan fram á sjálfan Fiskidaginn mikla. Fólk sem vinnur á Fiskidaginn mikla við að grilla, 

gefa mat og drykki, undir merkjum félaga sinna vinnur á vöktum, það skiptir þeim á milli sín 

og eru til dæmi um að það sé alltaf sami hópurinn í hverju félagi sem mætir og tekur vaktir 

alltaf á sama tíma ár frá ári. Hanna frá Hofi sem vinnur fyrir Hestamannafélagið Hring segir 

svo frá: „Það er alltaf hringt í mig og mér er sagt hverjir vinna með mér og klukkan hvað ég á 

að mæta, annars er þetta alltaf sami tími frá klukkan eitt til þrjú og sama fólkið úr 

hestamannafélaginu sem ég vinn með“. 
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5.4 Samskipti 

Hvernig skyldi samskiptum vera háttað þegar sjálfboðaliðarnir eru beðnir um að vinna fyrir 

Fiskidaginn mikla? Svörin voru keimlík að því leiti að yfirleitt er hringt í fólk eða það hittist 

úti á götu eða í vinnunni. Vegna öflunar sjálfboðaliða hjá félagasamtökum segir Guðrún 

formaður hestamannafélagsins Hring: „Júlli hringir og spyr hvort við ætlum ekki að vera með, 

síðan hringi ég í félagana og ég fæ alltaf jákvæð svör. Það er eiginlega alltaf sama fólkið sem 

stendur vaktina niðri á bryggju“. Aðspurður segir Vilhjálmur: „Júlli hringir og ég geri það 

sem ég get“. Viðar tekur í sama streng og segir: Það eru engin formlegheit við hittumst bara 

og ræðum vinnuna og mætum svo bara. 

Þegar Jóhannes var spurður að því hvernig hann er beðin um að vinna þá svarar hann: 

Kóngurinn sjálfur kemur til mín og biður mig, segir Jóhannes og glottir.  

„Ég veit alltaf hvað ég á að gera, þeir sem eru á undan mér láta mig vita hvort að það sé 

eitthvað sérstakt sem ég þarf að vita og er skilaboðunum komið á framfæri við næstu vakt“ 

segir Hanna og telur þetta vera ekkert mál og best svona.  

„Í fyrstunni gerði ég þetta fyrir „Júlla“ í dag bíð ég eftir því að hann hringi í mig, svo spyr 

hann, jæja eruð þið til? Segir Kolbrún og bætir við: ég er nú farin að segja við hann að ég sé 

orðin of gömul og að hann þurfi að fara að yngja upp en þá segir Júlli, nei, þá hefst þetta að 

tryggja sér fólk, svo hringi ég bara í konurnar og þær koma“. Kolbrún talar um að meirihluti 

þeirra sem vinnur við að smyrja rúgbrauð og bera fram síld séu konur „en reyndar slæðist nú 

inn einn og einn karl“, bætir hún við. 

Hvað varðar samskiptin eftir hátíðina segir Vilhjálmur: „ég fæ ekki þakkir prívat og 

persónulega heldur er það heilt yfir. Mér flýgur ekki til hugar að fá persónulegt þakkarbréf“. 

Hanna er á svipuðum nótum: „Svo stendur það alltaf í Fiskidagsblaðinu en það er kannski 

ekki sagt beint við mann en maður tekur það til sín“. Jóhannes sér ekki heldur ástæður fyrir 

persónulegum þakkarbréfum: „Það er ekkert hægt að þakka öllum fyrir eða borga fyrir það, 

það er allt orðið svo dýrt í dag ef að svo yrði þá myndi þetta missa marks og hátíðinni 

sjálfhætt“. 
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6 Umræður 

Þegar að svona stór hátíð er haldinn í bæ eins og Dalvíkurbyggð þar sem saman koma tugir 

þúsunda manna er að mörgu að hyggja. Það er óneitanlega mikið álag á bæjarbúa vegna 

aukinnar umferðar í bænum. Aukin umferð getur leitt til þess að erfitt getur verið að athafna 

sig í daglegum venjum og erfitt að komast á milli staða. Því væri það ekki óeðlilegt að íbúar 

finndu fyrir óvild og pirringi þegar hátíðin stendur sem hæst og væru alls ekki tilbúin til þess 

að taka þátt, veita aðstoð og bjóða fram vinnu í þágu viðburðarins. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda þó til annars og af svörum viðmælenda minna bendir allt til þess að mikil 

sátt og eindrægni ríki meðal sjálfboðaliða í garð Fiskidagsins mikla.  

Tengsl íbúa við viðburði sem haldnir eru í samfélagi eins og Dalvíkurbyggð eru afar mikilvæg 

vegna þess að óskað er eftir beinni þátttöku þeirra bæði við undirbúning og uppsetningu. Ef 

viðhorfin eru jákvæð verður mun auðveldara að halda og viðhalda viðburðum sem ætlað er að 

vera oftar en einu sinni. Afar mikilvægt er því að viðburðurinn gefi ákveðna mynd af 

samfélaginu sem íbúar geti sætt sig við. „Staðarvitundarkenningin“ (e.  Place identity theory) 

á því vel við Dalvík og Dalvíkinga þar sem tengingar við eigin sjálfsmynd og þá ímynd sem 

fólk hefur á samfélaginu sem það býr í fer saman.Vegna Fiskidagsins mikla hefur skapast 

ákveðin ímynd af Dalvíkurbyggð út á við sem tengir Dalvík og Dalvíkinga við Fiskidaginn 

mikla við sjávarútveginn og fiskvinnsluna sem þar er starfrækt. Fiskidagurinn mikli er því 

orðin eins konar samfélagslegt tákn fyrir bæjarfélagið. Viðmælendur telja sig eiga og bera 

ábyrgð á því hvernig hún fer fram og eru tilbúnir til þess að vinna sem sjálfboðaliðar fyrir 

hátíðina. Eins og fram kemur í grein Getz (1994) geta bæjarhátíðir eflt samfélagsandann, 

þjappað fólki betur saman og verið samfélagslegt tákn fyrir bæjarfélagið (Getz, 1994, bls. 

313). Þetta endurspeglast í Dalvíkurbyggð þar sem hundruðir sjálfboðaliða taka höndum 

saman og stuðla að því að Fiskidagurinn mikli verði að raunveruleika ár eftir ár.  

Gott utanumhald og skýrir verkferlar á milli sjálfboðaliða og stjórnar Fiskidagsins mikla 

vegna starfa sjálfboðaliðanna hefur gert það að verkum að sjálfboðaliðarnir í Dalvíkurbyggð 

eru sáttir við störf sín. Það er talið að góðir verkferlar og flæði á milli starfsfólks og stjórnar 

geti aukið líkur á því að sjálfboðaliðar séu almennt sáttari við störf sín og eru jafnframt 

tilbúnari að mæta aftur til starfa þegar á þarf að halda (Getz, 2008, bls. 414; Rochester og 

fleiri, 2010 bls. 150). Sjálfboðaliðarnir ganga ávallt til starfa sinna vitandi uppá hár hvað þeir 

eiga að gera og hafa tekið það að sér að kenna þeim sem koma nýjir inn í starfið. Jafnframt 

hafa sjálfboðaliðarnir tekið við öflun nýrra sjálfboðaliða.  
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Eins og fram kemur í kafla um sjálfboðaliða hér að framan eru margar ástæður fyrir því að 

fólk gefur sig fram við sjálfboðaliðastörf. Margskonar hvatir liggja þar að baki svo sem 

ónýttur tími eða afþreying eða þörf fyrir að láta gott af sér leiða bæði persónulega og eða 

samfélagslega. Einnig hefur komið fram að það geta verið félagslegar ástæður fyrir því að 

fólk gerist sjálfboðaliðar sem er þörfin fyrir að hitta og kynnast nýju fólki (Rochester, C o fl.,  

2010, bls. 125). Það samræmist vel þeim niðurstöðum sem fengnar voru úr viðtölum við 

sjálfboðaliðanna þegar spurt var um ástæðuna fyrir því að þau gerðust sjálfboðaliðar. 

Sjálfboðaliðar á Dalvík eru tilbúnir til þess að setja hagsmuni samfélagsins ofar eigin hag með 

því að gefa vinnu sína og stuðla að því að Dalvíkurbyggð njóti góðs af þeim ávinningi sem 

hátíðin gefur af sér. Þetta er ákveðin vísbending um að „félagskiptakenning“ (e. Social 

excange theory) þeirra Nunkoo og Gursoy standist (2011, bls. 246).   

Bent hefur verið á að eldra fólk sé frekar tilbúið í sjálfboðaliðastörf vegna nægs tíma sem það 

hefur og áhuga á að bæta umhverfið en yngra fólk bjóði sig frekar fram til sjálfboðaliðastarfa 

vegna ákveðins málstaðar (Rochester o.fl., 2010, bls 128). Aldursdreifing sjálfboðaliðanna í 

Dalvíkurbyggð er hins vegar nokkur og  þar koma saman allt uppí þrjár kynslóðir og nokkrir 

hafa starfað fyrir Fiskidaginn mikla allt frá unga aldri.   

Segja má að Fiskidagurinn mikli í Dalvíkurbyggð eigi sér enga hliðstæðu hér á landi þar sem 

landsmönnum er boðið í mat án endurgjalds. Undirstaða hátíðarinnar er samvinna og samstarf 

íbúa og fyrirtækja í bænum þar sem fjöldinn allur af sjálfboðaliðum úr Dalvíkurbyggð leggur 

fram vinnu bæði við undirbúning og á hátíðisdaginn sjálfan. Af viðtölunum að dæma þá hefur 

skipuleggjendum tekist að skapa þá stemningu að sjálfboðaliðunum finnst spennandi að taka 

þátt. Sjálfboðaliðarnir upplifa ákveðið eignarhald á hátíðinni og telja að þetta sé þeirra eigin 

hátíð, þar af leiðir eru þeir ávallt tilbúnir þegar óskað er eftir þeim til vinnu. Þeir vinna störf 

sín af gleði, jákvæðni og áhuga og virðast kunna vel til verka þegar kemur að gestrisni miðað 

við þann fjölda ferðamanna sem leggur leið sína til Dalvíkur til að taka þátt í Fiskideginum 

mikla. Sjálfboðin vinna eða samfélagslegur þrýsingur? Af þessari rannsókn að dæma er ljóst 

að vinnan við Fiskidaginn miklar er algjörlega sjálfboðin vinna sem hefur gefið viðmælendum 

mikla ánægju og gleði við störf sín.   
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7 Lokaorð 

Bæjarhátíð líkt og Fiskidagurinn mikli er einsdæmi hér á landi þar sem íbúar og fyrirtæki 

Dalvíkurbyggðar bjóða öllum í mat. Dalvíkingum hefur tekist að halda hátíð með fjölbreyttum 

viðburðum í tólf ár með miklum sóma og sjaldan eða aldrei fallið skuggi á hátíðina. Fjölmörg 

fyrirtæki styðja við og koma að hátíðinni með beinum hætti í formi styrkja og vinnuframlags 

og er það aðdáunarvert. Viðburðastjórnun vegna Fiskidagsins mikla virðist vera í góðum 

höndum sem sýnir hve þátttakan er mikil þegar leitað er til íbúa vegna vinnu sem leysa þarf að 

hendi. Samheldni og jákvæðni eru hugtök sem koma upp í hugann þegar rætt er við 

sjálfboðaliða sem starfað hafa við hátíðina í mörg ár og virðist ekki vera neinn bilbug á þeim 

að finna. Eins og fram hefur komið eru sjálfboðaliðar í Dalvíkurbyggð afar sáttir og vinna 

störf sín af alúð og gleði. Þeir virðast finna sig vel í því að bjóða fólk velkomið til Dalvíkur og 

ætla að halda því áfram svo lengi sem eftir þeim verður óskað.  

Viðburðir eins og Fiskidagurinn mikili eru afar fjölþættir og þessi rannsókn hefur aðeins tekið 

á einni hlið þeirra, þ.e. þætti sjálfboðaliða í viðburðahaldinu. Áhugavert væri að skoða enn 

frekar áhrif þessa viðburðar á hinn almenna bæjarbúa hvað varðar félagsleg þolmörk, 

efnahagslegan ávinning eða hvort að svona hátíð geti haft áhrif á íbúaþróun í Dalvíkurbyggð 

þar sem jákvæðir straumar umlykja umfjöllun í fjölmiðlum og um byggðina. Þessum 

spurningum er öðrum ætlað að svara því af nógu er að taka þegar kemur að Fiskideginum 

mikla og áhrifum hans á nærumhverfið.  

Þar sem tíma mínum er lokið við skrif þessarar ritgerðar og tími til komin að skila verða þetta 

að vera mín lokaorð um Fiskidaginn mikla og sjálfboðaliðanna á Dalvík. Forvitni minni var 

svalað að einhverju leiti en efir sitja enn fleiri spurningar um Fiskidaginn mikla og duglega 

fólkið í Dalvíkurbyggð sem tekur á móti tugi þúsunda gesta ár eftir ár, án þess að blása úr nös.  
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9 Viðaukar 

9.1 Viðauki 1 

 

Frá Fiskideginum mikla 

 

  Vinsamlegast lesið vel yfir til enda.   

 

Ímynd hátíðarinnar okkar! – Mikilvægt. 

Það verður sífellt erfiðara fyrir hátíðir á landinu að verjast því að fá heimsókn hópa sem koma 

með öðru hugarfari en því sem fjöldinn er kominn til að gera. Við leggjum okkar af mörkum 

með því að hafa þetta sjálf í huga, brýna vel fyrir okkar fólki hvað það skiptir miklu máli, að 

ganga hægt um gleðinnar dyr, ganga vel um og muna eftir náungakærleikanum. Það er bannað 

fyrir 18 ára og yngri að tjalda á tjaldsvæðunum nema í fygld með forráðamönnum, okkur 

finnst að sama ætti að gilda almennt og vonumst við til að þið kæru íbúar hafið þetta allt 

saman í huga og takið þannig þátt í að halda jákvæðri ímynd Fiskidagsins mikla á lofti áfram.  

 

Gott væri að þeir sem þekkja erlenda íbúa hér, myndu útskýra innihald þessa bréfs fyrir þeim 

sem þess þurfa.  

 

Kær kveðja, stjórn hátíðarinnar ykkar – Fiskidagsins mikla. 
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9.2 Viðauki 2 

 

Allt í lag fyrir Fiskidag.  

Að venju hvetjum við alla til taka þátt í að gera fallegt og snyrtilegt byggðarlag  enn betra.. 

Tökum til í okkar nágrenni, snyrtum, skreytum og málum.  Átak Húsasmiðjunnar og 

Fiskidagsins mikla “ Allt í lag fyrir Fiskidag” er komið á fullt – Húsasmiðjan á Dalvík verður 

með frábær Fiskidagstilboð að vanda.  

Forvarnarnefnd Fiskidagsins mikla 2012. 

Á s.l ári hóf formlega störf forvarnarnefnd Fiskidagsins mikla sem er samvinnuverkefni 

Dalvíkurbyggðar og Fiskidagsins. Allir sem að málinu komu og það þekkja eru sammála um 

góður árangur hafi náðst og nú ætlum við að gera enn betur. Nú hefur nefndinni bæst 

liðstyrkur í Árna Jónssyni íþrótta og æskulýðsfulltrúa en sem fyrr sitja í nefndinni Eyrún 

Rafnsdóttir félagsmálastjóri Dalvíkurbyggðar, Júlíus Júlíusson framkvæmdastjóri 

Fiskidagsins mikla og Lilja Ólafsdóttir forvarnarráðgjafi.  

Það verður sífellt erfiðara fyrir hátíðir sem þessa að verjast heimsóknum hópa sem koma með 

öðru hugarfari en hinir. Undanfarin misseri hafa nokkrar hátíðir lagt upp laupana eða gert 

miklar breytingar á dagskránni og allri umgjörð. Áður en að þetta gengur lengra viljum við 

reyna að gera það sem við getum og gera tilraunir með hugmyndir sem komið hafa upp í 

umræðunni. S.l tvö ár hefur forvarnarnefnd hist á fundum, rætt málin og leitað til ýmissa 

aðila. Nefndin hefur sett saman nokkurs konar aðgerðaáætlun sem m.a. innifelur: 

-  

- að eiga samvinnu með þjónustuaðilum með opnunartíma á nóttunni.  

- að allir foreldrar á Eyjafjarðarsvæðinu fá bréf frá forvarnarnefndinni.  

- að gæsla verður aukin enn meira og breyting verði gerð á tjaldsvæðunum.  

- aukna forvarnarkynningu í fjölmiðlum.   

- samvinnu með SAMAN hópnum. 

 

Þetta snýst um næturlífið eftir kl tvö á nóttunni og framundir morgun og umgengni.  

Dagskráin yfir daginn og á kvöldin gengur mjög vel fyrir sig, og hafa skipuleggjendur fengið  

hrós fyrir allt sem snýr að allri dagskrá, skipulagningu, umferð og umgengni yfir daginn og 
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fram yfir miðnætti. Í stuttu máli vilja bæjarbúar og þorri gesta njóta fjölskylduvænnar 

dagskrár Fiskidagsins mikla yfir daginn og fram undir miðnætti. Njóta síðan samvista við 

gesti og gangandi heimavið og aðrir vilja kíkja í miðbæinn og hitta vini og gamla kunningja 

og fara síðan á kristilegum tíma að sofa. Við leggjum okkar af mörkum með því að hafa þetta 

sjálf í huga og brýna vel fyrir okkar fólki að ganga hægt um gleðinnar dyr, ganga vel um og 

muna eftir náungakærleikanum. Börnum, 18 ára og yngri er óheimilt að tjalda á 

tjaldsvæðunum nema í fylgd með foreldrum eða forráðamönnum. Við þurfum öll að standa 

saman í að fylgja reglum eftir. Börn mega ekki vera á ferli eftir tilsettan útivistartíma nema í 

fylgd með ábyrgum foreldrum eða forráðamönnum. Einnig skal skoða vel áður en íbúar leyfa 

og eða taka ábyrgð á aðilum yngri en 18 ára sem biðja um að fá að tjaldá lóðum í bænum.  

 

Með allra bestu kveðjum, framkvæmdanefnd Fiskidagsins mikla.  

Nánari upplýsingar veitir Júlli Júl í síma 897-9748. 
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9.3 Viðauki 3 

 

Fiskidagurinn mikli 2005   - Pökkun. 

 

Lions klúbbur Dalvíkur. 

 

Fiskidagurinn mikli leitar til ykkar félags ef það væri möguleiki á að fá nokkra sjálfboðaliða á 

frá ykkar félagi í pökkun. Margt smátt gerir eitt stórt, það skiptir ekki máli hvort að fólk getur 

komið í 1 tíma eða fleiri.  

 

 

Pökkun fer fram í húsi O.Jakobsson í Ránarbrautinni: 

 

Miðvikudaginn 3. ágúst kl 13.00 og fram á kvöld ca 22.00 

Fimmtudaginn 4. ágúst kl 08.00 – 12.00 og 13.00 þar til ap allt er búið. 

 

Sjálfboðaliðar geta komið og farið að vild.  

 

 

Þeir sem sjá sér fært að mæta þegar þeir vilja – Það þarf ekki að skrá sig. 

 En annars veitir Júlíus allar nánari upplýsingar í síma 8979748.  

 

Virðingarfyllst._______________________________ 

                                Júlíus Júlíusson 
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9.4 Viðauki 4 – Spurningar til viðmælenda 

 

1. Hvað heitir þú? 

2. Hvar býrðu? 

3. Hversu lengi hefur þú starfað fyrir Fiskidaginn mikla? 

4. Finnst þér gaman að vinna fyrir Fiskidaginn mikla? 

5. Hvað gerir þú þegar þú vinnur fyrir Fiskidaginn mikla? 

6. Hversu mörgum tímum eyðir þú í vinnu fyrir Fiskidaginn mikla? 

7. Hvernig finnst þér undirbúningur vegna vinnunar fyrir Fiskidaginn mikla? 

8. Ertu upplýstur um dagskrá Fiskidagsins mikla? 

9. Veistu hvað þú átt að gera þegar þú vinnur fyrir Fiskidaginn mikla? 

10. Ætlar þú að gefa kost á þér aftur vegna vinnu fyrir Fiskidaginn mikla?  

11. Hvert er viðhorf þitt til Fiskidagsins mikla? 

12. Finnst þér Fiskidagurinn vera skemmtileg eða leiðinleg hátíð? 

13. Tekur þú þátt í Fiskideginum mikla? 

14. Telur þú Fiskidaginn mikla hafa góð eða slæm áhrif á Dalvíkurbyggð? 

15. Er eitthvað sérstakt sem stendur uppúr eftir sjálfboðaliðastarfið vegna Fiskidagsins  

mikla? 

16. Er að þínu mati eitthvað sem mætti betur fara? 

17. Finnst þér þú hafa lært eitthvað af sjálfboðaliðastarfinu? 

 

 

 

 

 


