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Ágrip	  	  

Þetta	   verkefni	   er	   lokaritgerð	   til	   BA-‐prófs	   í	   tómstunda-‐	   og	   félagsmálafræði	   við	   Háskóla	  
Íslands.	   Verkefnið	   er	   heimildaritgerð	   um	   viðburði,	   viðburðastjórnun	   og	   ungmenni.	  Með	  
fræðilegri	   umfjöllun	   eru	   þeir	   áhrifaþættir	   greindir	   sem	   felast	   í	   viðburðum	  og	   þátttöku	   í	  

viðburðastjórnun,	  einkum	  með	  tilliti	  til	  menntunar	  og	  þroska	  ungmenna.	  Leitast	  er	  við	  að	  

varpa	   ljósi	   á	   það	   hvað	   felst	   í	   hugtökunum	   viðburðastjórnun	  og	   leiðtogafærni	  og	   hvaða	  
þýðingu	  það	  hefur	  þegar	  að	  ungmenni	  eru	  virkjuð	  til	  þátttöku	  í	  skipulögðum	  viðburðum.	  Í	  

því	  samhengi	  er	  mikilvægi	  leiðbeinandans	  dregið	  fram	  sem	  getur	  meðal	  annars	  stuðlað	  að	  

auknu	   sjálfstrausti	   og	   virkri	   þátttöku	   ungmenna.	   Gerð	   er	   grein	   fyrir	   ýmsum	   áhrifum	  

viðburða	  þar	  á	  meðal	  efnahagslegum,	   félagslegum	  auk	  pólítískra	  áhrifa	   sem	  og	  upplifun	  

fólks	   af	   viðburðum.	   Sömuleiðis	   eru	   mismunandi	   leiðtogastílar	   leiðbeinanda/leiðtoga	  

tíundaðir	   og	   sú	   færni	   sem	   fólk	   þarf	   að	   hafa	   til	   brunns	   að	   bera	   í	   því	   samhengi.	   Megin	  
áhersla	  er	  þó	  lögð	  á	  þau	  tækifæri	  sem	  felast	  í	  þátttöku	  ungmenna	  í	  viðburðum.	  	  
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Formáli	  

Þegar	  að	  ég	  var	  að	  alast	  upp	  þá	  var	  mér	  alltaf	  sagt	  að	  ég	  væri	  mjög	  stjórnsöm	  og	  að	  ég	  

væri	  í	  raun	  algjör	  frekja.	  En	  stelpum	  er	  oft	  sagt	  að	  þær	  séu	  stjórnsamar	  í	  fremur	  neikvæðri	  

merkingu	  þegar	  þær	  sýna	  forystuhæfni	  sem	  börn,	  á	  meðan	  strákum	  er	  hrósað	  fyrir	  

ákveðni	  og	  leiðtogafærni,	  þeir	  eru	  jafnvel	  sagðir	  fremstir	  meðal	  jafningja.	  Þetta	  fylgdi	  mér	  
fram	  á	  unglingsárin	  og	  inn	  í	  fullorðinsárin	  en	  það	  var	  ekki	  fyrr	  en	  að	  ég	  fór	  að	  skrifa	  þessa	  

ritgerð	  að	  ég	  áttaði	  mig	  á	  því	  að	  ég	  er	  ekkert	  stjórnsöm,	  en	  kannski	  smávegis	  frekja.	  Ég	  tel	  

mig	  miklu	  fremur	  hafa	  þróað	  með	  mér	  leiðtogafærni,	  ég	  er	  einskonar	  leiðtogi	  í	  mínu	  eigin	  
lífi,	  sem	  ég	  nýti	  mér	  í	  mínu	  persónulega	  lífi	  sem	  og	  í	  starfi.	  	  

	  	   Í	  nærri	  fimm	  ár	  hef	  ég	  starfað	  við	  ýmsa	  viðburða,	  þó	  aðallega	  við	  tónlistarhátíðir	  
hér	  á	  Íslandi.	  Þar	  sem	  viðburðageirinn	  byggist	  mikið	  á	  upplifun	  og	  reynslu	  studdist	  ég	  

mikið	  við	  munnlegar	  heimildir	  í	  bland	  við	  eigin	  reynslu	  við	  gerð	  þessarar	  ritgerðar,	  auk	  

fræðilegra	  bóka	  og	  greina	  ýmissa	  höfunda	  innan	  þessa	  fræðasviðs.	  Niðurstöður	  

ritgerðarinnar	  munu	  vonandi	  vekja	  forvitni	  og	  verða	  hvatning	  þeim	  sem	  vilja	  bæta	  við	  
þekkingu	  sína	  varðandi	  leiðtogahæfni	  og	  góða	  viðburðastjórnun.	  Samhliða	  námi	  mínu	  í	  

tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræði	  og	  starfi	  mínu	  á	  tónlistarhátíðum	  hef	  ég	  unnið	  í	  

félagsmiðstöð	  með	  unglingum	  í	  rúmlega	  fimm	  ár.	  Þaðan	  sprettur	  áhugi	  minn	  á	  því	  hvernig	  
hægt	  er	  að	  virkja	  ungmenni	  með	  sér	  í	  viðburðum	  og	  hvaða	  áhrif	  þátttaka	  þeirra	  hefur	  á	  

þau.	  Ritgerðin	  er	  því	  sprottin	  úr	  reynsluheimi	  viðburða	  og	  ungmenna	  og	  sýnir	  hvernig	  
hægt	  er	  að	  tvinna	  þetta	  saman.	  	  
	  	   Mikil	  vinna	  hefur	  farið	  í	  verkefnið	  og	  hefði	  ég	  aldrei	  getað	  komið	  þessu	  í	  verk	  ef	  

ekki	  væri	  fyrir	  allt	  það	  góða	  fólk	  sem	  ég	  hef	  í	  kringum	  mig.	  Fyrst	  vil	  ég	  þakka	  Jakobi	  
Frímanni,	  leiðbeinanda	  mínum,	  fyrir	  frábæran	  stuðning,	  áhuga	  og	  jákvæðni	  gagnvart	  

þessu	  verkefni,	  sem	  og	  öllu	  því	  frábæra	  fólki	  sem	  vinnur	  á	  brautinni	  og	  allt	  það	  sem	  þau	  

hafa	  kennt	  mér	  síðastliðin	  þrjú	  ár.	  Ég	  vil	  þakka	  mömmu	  minni	  fyrir	  alla	  hjálpina	  og	  
þolinmæðina,	  pabba	  mínum	  og	  bræðrum.	  Innilegar	  þakkir	  fá	  allir	  þeir	  sem	  standa	  að	  

fyrirtækinu	  Les	  Frères	  Stefson	  fyrir	  ómetanlega	  aðstoð,	  þolinmæði	  og	  uppbyggilega	  

gagnrýni,	  Grími	  Atlasyni	  læriföður	  fyrir	  öll	  tækifærin,	  Agli	  Tómassyni	  fyrir	  alla	  leiðsögnina	  í	  
gegnum	  tíðina,	  Tómasi	  Young,	  Birni	  Steinbekki	  og	  öllu	  samstarfsfólki	  mínu	  hjá	  Iceland	  

Airwaves,	  Sónar	  Reykjavík,	  Secret	  Solstice	  og	  hjá	  félagmiðstöðinni	  Frosta.	  Einnig	  

hljómsveitinni	  FM	  Belfast	  fyrir	  allt	  traustið.	  Síðast	  en	  ekki	  síst	  vil	  ég	  þakka	  þeim	  Antoni	  
Emil	  Albertssyni,	  Agli	  Ástráðssyni	  og	  Þórdísi	  Köru	  Valsdóttur	  fyrir	  alla	  hjálpina,	  gleðina	  og	  

hvernig	  þau	  treystu	  mér	  og	  höfðu	  trú	  á	  mér	  þegar	  að	  þau	  unnu	  með	  mér	  að	  viðburðum.	  
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Án	  ykkar	  hefði	  þetta	  lokaverkefni	  mitt	  aldrei	  orðið	  að	  veruleika.	  

	  	   Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  mér	  undirritaðri.	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  Siðareglur	  

Háskóla	  Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  

samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  

verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  
sem	  lagt	  hafa	  mér	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  ber	  sjálf(ur)	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  

missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  undirskrift	  minni.	  

	  

Reykjavík,	  5.maí,	  2015	  

	  

_________________________________	   	  
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1 Inngangur	  

Það	  má	  með	  sanni	  segja	  að	  viðburðir	  hafi	  verið	  haldnir	  í	  mörg	  hundruð	  ár	  og	  séu	  hluti	  af	  
sögu	  okkar.	  Árið	  776	  fyrir	  Krist	  voru	  fyrstu	  fornu	  Ólympíuleikarnir	  haldnir	  í	  Ólympíu	  á	  
Grikklandi	  (Durant,	  1967,	  bls.	  242).	  Þó	  má	  vafalaust	  rekja	  hugmyndina	  að	  

Ólympíuleikunum	  til	  kviða	  Hómers,	  Ilíons-‐	  og	  Ódysseifskviðu,	  þar	  sem	  hvers	  kyns	  

líkamsatgervi	  er	  í	  hávegum	  haft.	  Fræg	  er	  til	  dæmis	  frásögnin	  í	  Ilíonskviðu	  þegar	  Akkiles	  

lætur	  halda	  leiki	  til	  heiðurs	  Patróklusi	  vini	  sínum	  að	  honum	  föllnum	  (Hómer,	  [1973],	  bls.	  

461-‐472).	  Tilgangur	  leikanna	  til	  forna	  var	  að	  fagna	  hátíð	  Seifs,	  Zeus,	  sem	  var	  þeirra	  

merkasti	  guð.	  Þeir	  voru	  skipulagðir	  af	  prestum	  og	  aðstoðarmönnum	  	  þeirra	  (Shone	  og	  

Parry,	  2013,	  bls.	  11).	  Leikarnir	  voru	  alltaf	  haldnir	  á	  fjögurra	  ára	  fresti,	  og	  markaðist	  tímatal	  

Grikkja	  á	  þessum	  tíma	  á	  „ólympíöðum“	  sem	  er	  það	  fjögurra	  ára	  tímabil	  sem	  var	  -‐	  og	  er	  -‐	  á	  
milli	  leikanna.	  (Durant,	  1967,	  bls.	  245).	  Þetta	  var	  afar	  mikilvægur	  viðburður	  í	  lífi	  Grikkja	  
þar	  sem	  mikil	  rækt	  var	  lögð	  á	  líkamlega	  hreysti	  ekki	  síður	  en	  andlega	  sem	  svo	  síðar	  varð	  

listamönnum	  mikill	  innblástur	  til	  listsköpunar	  (Durant,	  1967,	  bls.	  245).	  Sömuleiðis	  hefur	  
þjóðin	  notið	  góðs	  af	  líkamsatgervi	  þegna	  sinna	  því	  hún	  átt	  iðulega	  í	  stríði	  á	  þessum	  árum.	  

Leikarnir	  stóðu	  í	  fimm	  daga	  og	  var	  keppt	  í	  mismunandi	  greinum,	  til	  dæmis	  glímu.	  Auk	  

íþróttakeppninnar	  sjálfrar	  fóru	  fram	  mismunandi	  trúarlegar	  athafnir	  á	  þessum	  fimm	  
dögum	  sem	  aðallega	  fólst	  í	  því	  að	  tilbiðja	  Seif.	  Þó	  héldu	  konur	  sína	  eigin	  leika	  til	  heiðurs	  

grísku	  gyðjunni	  Heru	  því	  giftum	  konum	  var	  meinaður	  aðgangur	  á	  leika	  karlanna,	  meira	  að	  

segja	  til	  þess	  einungis	  að	  horfa	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  12).	  Tímaskeið	  fyrstu	  

Ólympíuleika	  Forn-‐Grikkja	  náði	  til	  ársins	  393	  fyrir	  Krist	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  11)	  en	  
lögðust	  þá	  af	  og	  voru	  ekki	  endurreistir	  fyrr	  en	  árið	  1896	  þegar	  þeir	  voru	  haldnir	  á	  ný	  í	  

þeirri	  mynd	  sem	  við	  þekkjum	  í	  dag	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  11).	  Leikarnir	  þróuðust	  í	  

gegnum	  árin	  og	  mætti	  segja	  að	  þeir	  hafi	  haft	  langtímamarkmið,	  jafnvel	  er	  ekki	  ólíklegt	  að	  

viðburðastjórar	  þeirra	  hafi	  verið	  vel	  meðvitaðir	  um	  slík	  markmið.	  	  

	  	   	   Viðburðir	  geta	  þó	  verið	  jafn	  fjölbreyttir	  og	  þeir	  eru	  margir	  og	  geta	  einnig	  haft	  

mismunandi	  og	  margslungin	  markmið.	  Einkenni	  þeirra	  eru	  þó	  yfirleitt	  að	  hver	  og	  einn	  

viðburður	  er	  einstakur,	  þrátt	  fyrir	  að	  þeir	  eigi	  sér	  til	  dæmis	  stað	  ár	  hvert,	  og	  brjóta	  þannig	  

upp	  hið	  daglega	  líf	  okkar.	  Eins	  og	  fram	  kom	  hér	  að	  ofan	  hafa	  viðburðir	  verið	  til	  í	  mörg	  

hundruð	  ár	  og	  eru	  þannig	  hluti	  af	  sögu	  mannkynsins.	  Í	  Íslendingasögunum	  má	  til	  dæmis	  

einnig	  lesa	  um	  ýmis	  hátíðarhöld,	  svo	  sem	  brúðkaup	  Gunnars	  á	  Hlíðarenda	  og	  Hallgerðar	  

langbrókar	  og	  ýmsa	  íþróttarviðburði	  (Sjá	  t.d.	  Brennu-‐Njáls	  sögu,	  2002).	  Viðburðir	  eru	  því	  

mikilvægir	  í	  sögu	  okkar	  og	  spila	  stóran	  þátt	  í	  afþreyingu	  fólks	  og	  hamingju	  okkar	  allra.	  	  
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	  	   	   Höfundur	  þessarar	  ritgerðar	  hefur	  verið	  þátttakandi	  í	  skipulagningu	  viðburða,	  

stórra	  og	  smárra,	  hér	  Íslandi	  í	  nær	  fimm	  ár.	  Þau	  tækifæri	  hafa	  aðallega	  fengist	  í	  gegnum	  

reynslunám	  og	  í	  starfi	  með	  ungmennum	  á	  viðburðum.	  Áhrif	  viðburða	  á	  líf	  höfundar	  eru	  

því	  veigamikil	  og	  hafa	  boðið	  upp	  á	  ýmis	  tækifæri	  fyrir	  hana	  persónulega.	  Viðburðir	  geta	  

þannig	  haft	  einstaklings-‐	  og	  persónubundin	  áhrif	  og	  á	  sama	  hátt	  hefur	  útkoma	  hvers	  
viðburðar	  fyrir	  sig	  félagsleg	  áhrif	  á	  samfélög	  fólks	  og	  fyrir	  þjóðfélög	  í	  heild	  sinni.	  Nánar	  

verður	  fjallað	  um	  mismunandi	  áhrif	  viðburða	  hér	  á	  eftir	  (Quinn,	  2013,	  bls.126).	  Höfundur	  

hefur	  einnig	  nýtt	  krafta	  ungmenna	  með	  sér	  í	  viðburðastjórnun	  á	  stórum	  viðburðum	  líkt	  og	  
tónlistarhátíðunum	  Iceland	  Airwaves,	  Sónar	  Reykjavík,	  Secret	  Solstice	  og	  All	  tomorrow‘s	  

parties	  sem	  og	  í	  almennu	  félagsmiðsstöðvarstarfi	  með	  ungmennum.	  Þannig	  öðlaðist	  

höfundur	  dýrmæta	  reynslu	  með	  því	  að	  leiðbeina	  þeim	  í	  gegnum	  óformlegt	  nám,	  
reynslunám	  og	  lýðræði	  í	  heimi	  viðburðastjórnunar.	  Í	  ritgerðinni	  verða	  fræðin	  spegluð	  í	  

tónlistarhátíðinni	  Iceland	  Airwaves	  málinu	  til	  stuðnings.	  Höfundur	  ritgerðarinnar	  hefur	  

unnið	  lengst	  af	  við	  þann	  viðburð	  af	  ofangreindum	  viðburðum	  og	  vonandi	  mun	  
yfirgripsmikil	  þekking	  hennar	  á	  framkvæmd	  viðburðarins	  styrkja	  umfjöllunina.	  	  

	  	   	   Áhrif	  þeirra	  sem	  fram	  koma	  á	  viðburðum,	  svo	  sem	  tónlistarfólks,	  skemmtikrafta	  

eða	  annarra,	  eru	  oftast	  mjög	  mikil	  og	  þá	  sérstaklega	  fyrir	  ungmenni	  sem	  oft	  eru	  í	  stöðugri	  
leit	  að	  sjálfum	  sér.	  Í	  þessari	  ritgerð	  ætlar	  höfundur	  því	  að	  skoða	  betur	  þau	  tækifæri	  sem	  

felast	  í	  þátttöku	  ungs	  fólks	  í	  viðburðastjórnun.	  Í	  fyrstu	  verður	  fjallað	  um	  einkenni	  
viðburða,	  markmið	  þeirra	  og	  áhrif,	  en	  einnig	  verður	  fjallað	  um	  hvað	  það	  er	  sem	  
viðburðastjórnun	  felur	  í	  sér.	  Þar	  telur	  höfundur	  að	  árangursrík	  viðburðastjórnun	  haldist	  í	  

hendur	  við	  góða	  leiðtogafærni.	  Að	  lokum	  verður	  fjallað	  um	  hvernig	  viðburðastjórnun	  og	  
viðburðir	  almennt	  geta	  nýst	  í	  hvers	  kyns	  starfi	  með	  ungmennum.	  Markmið	  ritgerðarinnar	  
er	  því	  að	  varpa	  ljósi	  á	  þessi	  tækifæri	  sem	  felast	  í	  þátttöku	  og	  framkvæmd	  viðburða	  fyrir	  

ungmenni	  og	  hvernig	  slík	  tækifæri	  nýtast	  ungmennum	  í	  lífi	  þeirra.	  Höfundur	  ritgerðarinnar	  
hefur	  eftirfarandi	  rannsóknarspurningar	  að	  leiðarljósi;	  Hver	  eru	  megin	  einkenni	  viðburða	  
og	  hvað	  felur	  viðburðastjórnun	  í	  sér?	  Hvaða	  áhrif	  getur	  þátttaka	  í	  viðburðastjórnun	  haft	  á	  

ungmenni?	  Hvaða	  tækifæri	  felast	  í	  viðburðastjórnun	  fyrir	  ungmenni?	  Fyrst	  er	  þó	  rétt	  að	  
byrja	  á	  því	  að	  fjalla	  almennt	  um	  viðburði.	  	  
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2 Hvað	  eru	  viðburðir?	  

Viðburðir	  eru	  skilgreindir	  sem	  eitthvað	  sem	  á	  sér	  stað	  og	  hefur	  tilgang	  og	  aðskilja	  sig	  
þannig	  frá	  einhverju	  sem	  nú	  þegar	  er	  til.	  Viðburður	  er	  eitthvað	  sem	  gerist,	  hann	  hefur	  ekki	  
verið	  til	  áður	  og	  það	  er	  það	  sem	  gerir	  hann	  í	  grunninn	  sérstakan	  eða	  einstakan.	  Helsta	  

vandkvæði	  þessa	  er	  að	  einhver	  þarf	  að	  láta	  viðburðinn	  „gerast“	  (e.	  make	  it	  happen),	  hann	  

verður	  ekki	  til	  af	  sjálfu	  sér.	  Viðburðir	  verða	  til	  í	  gegnum	  aðgerðir	  einstaklings	  eða	  hóp	  

einstaklinga	  sem	  koma	  hlutunum	  í	  verk.	  Þetta	  á	  við	  alla	  viðburði,	  stóra	  og	  smáa,	  og	  á	  við	  

öll	  hin	  litlu	  smáatriði	  viðburða	  (Watt,	  1998,	  bls.	  1-‐2).	  	  

	  	   Viðburðir	  hafa	  lengi	  spilað	  stóran	  þátt	  í	  sögu	  mannkynsins.	  Það	  sem	  daglegt	  líf	  

bíður	  okkur	  upp	  á,	  skóli,	  vinna	  o.s.frv.,	  er	  brotið	  upp	  með	  viðburðum	  af	  alls	  konar	  tagi.	  Hér	  

á	  Íslandi	  til	  að	  mynda	  er	  oft	  fundin	  eins	  konar	  „afsökun“	  fyrir	  því	  að	  halda	  viðburði,	  þó	  svo	  
að	  viðburðir	  séu	  oftar	  en	  ekki	  einhverjar	  sérstakar	  athafnir	  eða	  hefðir.	  Hrynjandin	  í	  
mannkynssögunni	  hefur	  alltaf	  verið	  „trufluð“	  með	  augnablikum	  einhvers	  konar	  fagnaðar,	  

þegar	  að	  fólk	  kemur	  saman,	  til	  þess	  að	  fagna	  einhverju	  (Quinn,	  2013,	  bls.	  37).	  Áður	  en	  
iðnbyltingin	  í	  Evrópu	  átti	  sér	  stað	  voru	  daglegar	  athafnir	  fólks	  reglulega	  skreyttar	  með	  

ýmsum	  hátíðum.	  Einnig	  voru	  persónulegir	  viðburðir	  og	  staðbundnir	  viðburðir	  eins	  og	  

trúarhátíðir	  eða	  afmæli	  algengir	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  6).	  	  
	  	   Viðburðir	  geta	  þó	  verið	  fjölbreyttir	  og	  haft	  mismunandi	  einkenni.	  Í	  bókinni	  

Successful	  event	  management	  eru	  nefndar	  fjórar	  gerðir	  viðburða:	  frítímaviðburðir,	  líkt	  og	  

íþrótta-‐	  og	  tómstundastarf,	  menningarviðburðir,	  eins	  og	  trúarhefðir,	  stofnanalegir	  
viðburðir	  eins	  og	  góðgerðarstarfsemi	  og	  að	  lokum	  persónulegir	  viðburðir	  eins	  og	  
brúðkaup	  eða	  afmæli	  (Shone	  and	  Parry,	  2013,	  bls.	  6-‐7).	  Allir	  skipulagðir	  viðburðir	  fá	  á	  sig	  

einhvern	  ákveðinn	  „stimpil“	  eftir	  gerð	  þeirra.	  Þeir	  eru	  stimplaðir	  til	  dæmis	  sem	  ráðstefnur,	  

tónleikar,	  íþróttaleikar	  og	  gera	  þannig	  flestu	  fólki	  grein	  fyrir	  því	  í	  hverju	  viðburðurinn	  felst.	  

Viðburðir	  eru	  nefnilega	  ólíkir	  og	  upplifun	  fólks	  er	  mismunandi,	  þeir	  hafa	  mismunandi	  

ásetning,	  merkingu	  og	  áætlun.	  Í	  bókinni	  Event	  studies	  eru	  skipulagðir	  viðburðir	  flokkaðir	  

niður	  í	  sex	  flokka	  og	  eru	  þessir	  flokkar	  svipaðir	  og	  hér	  áður	  var	  lagt	  fram	  til	  grundvallar.	  

Þeir	  eru	  eftirfarandi;	  menningarlegar	  hátíðir	  líkt	  og	  skrúðgöngur,	  pílagrímsferðir	  eða	  

karnivöl,	  viðskipta-‐	  og	  verslunartengdir	  viðburðir	  eins	  og	  ráðstefnur	  eða	  fundir,	  lista-‐	  og	  

skemmtanatengdir	  viðburðir	  líkt	  og	  tónleikar,	  listasýningar	  eða	  verðlaunaafhendingar,	  

íþrótta-‐	  og	  afþreyingarviðburðir	  eins	  og	  Ólympíuleikarnir	  eða	  íþróttamót,	  pólitískir	  

viðburðir	  líkt	  og	  leiðtogafundir	  og	  að	  lokum	  persónulegir	  viðburðir	  eins	  og	  brúðkaup,	  

afmæli	  eða	  endurfundir.	  Það	  er	  þó	  mikilvægt	  að	  átta	  sig	  á	  því	  að	  viðburðir	  geta	  haft	  ýmis	  
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konar	  einkenni,	  uppfyllt	  svipaða	  reynslu	  og	  haft	  fleiri	  en	  eina	  merkingu	  fyrir	  þátttakendur	  

(Getz,	  2012,	  bls.	  40-‐41).	  Hér	  á	  eftir	  verður	  gerð	  grein	  fyrir	  helstu	  einkennum	  viðburða	  og	  

hvaða	  þýðingu	  þessi	  einkenni	  hafa	  fyrir	  þá.	  Í	  því	  samhengi	  er	  hægt	  að	  velta	  því	  fyrir	  sér	  af	  

hverju	  viðburðir	  hafa	  þessi	  tilteknu	  einkenni	  og	  hvernig	  þau	  hafa	  áhrif	  á	  viðburðageirann	  í	  

heild	  og	  þar	  með	  viðburðastjórnun.	  	  

2.1 Einkenni	  viðburða	  	  

Það	  getur	  reynst	  erfitt	  að	  skilgreina	  hugtakið	  viðburður	  á	  einn	  hátt.	  Donald	  Getz	  

kemst	  þó	  svo	  að	  orði	  í	  bók	  sinni	  Event	  studies	  að	  viðburðir	  hafi	  upphaf	  og	  endi.	  Þeir	  eru	  
háðir	  ákveðnum	  tímaramma	  og	  eru	  yfirleitt	  bundnir	  sérstökum	  stað,	  sem	  getur	  verið	  að	  

ýmsum	  stærðum	  og	  gerðum	  (Getz,	  2012,	  bls.	  37).	  Samkvæmt	  íslenskri	  orðabók	  er	  

viðburður	  „atburður,	  e-‐ð	  sem	  ber	  við;	  fréttir,	  tíðindi;	  fyrirbæri,	  fyrirburður“	  (Íslenzk	  
orðabók,	  1963,	  bls.	  789).	  Samkvæmt	  þeim	  Shone	  og	  Parry	  geta	  viðburðir	  verið	  skilgreindir	  

á	  marga	  vegu	  og	  verið	  jafn	  mismunandi	  og	  þeir	  eru	  margir.	  Í	  bók	  þeirra	  Successful	  event	  

management	  eru	  nokkur	  einkenni	  nefnd	  og	  ber	  þar	  helst	  að	  nefna	  að	  viðburðir	  eru	  

einstakir	  og	  ekki	  hluti	  af	  daglegu	  lífi	  fólks.	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  20	  og	  Quinn,	  2013,	  
bls.	  14).	  Þeim	  einkennum	  sem	  varpað	  er	  fram	  í	  bók	  þeirra	  Shone	  og	  Parry	  eru	  átta1	  en	  hér	  

verður	  einungis	  fjallað	  sex	  þeirra	  og	  þeim	  lýst	  nánar.	  	  
	  	   Viðburðir	  eru	  einstakir	  (e.	  unique)	  og	  er	  hver	  og	  einn	  viðburður	  jafnframt	  
mismunandi,	  þrátt	  fyrir	  að	  hann	  hafi	  verið	  haldinn	  frá	  árinu	  776	  fyrir	  Krist	  rétt	  eins	  og	  

Ólympíuleikarnir.	  Að	  viðburður	  sé	  einstakur	  þýðir	  því	  ekki	  að	  það	  megi	  ekki	  endurtaka	  
hann	  eins	  og	  til	  dæmis	  17.	  júní	  hátíð,	  heldur	  að	  þátttakendur,	  umhverfið,	  tíðarandinn	  eða	  
aðrar	  breytur	  gera	  viðburðinn	  einstakan.	  Að	  viðburður	  sé	  einstakur	  er	  því	  í	  raun	  lykilatriði	  

fyrir	  sjálfan	  viðburðinn.	  Framkvæmd	  hans	  er	  því	  ekki	  einhver	  ákveðin	  hefð	  eða	  vani	  heldur	  
er	  hann	  einstakur.	  Viðburður	  sem	  einungis	  er	  einstakur	  hefur	  þó	  fleiri	  einkenni	  (Shone	  

and	  Parry,	  2013,	  bls.	  21).	  Sama	  hvað	  hver	  reynir	  þá	  er	  ómögulegt	  að	  endurtaka	  viðburð	  

nákvæmlega,	  samkvæmt	  þeirri	  skilgreiningu	  að	  viðburðir	  eigi	  sér	  einungis	  stað	  einu	  sinni.	  

Þrátt	  fyrir	  þetta	  geta	  viðburðir	  verið	  svipaðir	  að	  gerð	  en	  umhverfið,	  fólkið	  og	  dagskráin	  
mun	  tryggja	  það	  að	  viðburðir	  séu	  alltaf	  ólíkir	  (Getz,	  2012,	  bls.	  37).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  
1	  Einkennin	  átta	  eru	  að	  viðburðir	  eru	  einstakir,	  óáþreifanlegir,	  forgengilegir,	  mannamót,	  vinnufrekir,	  athöfn	  

eða	  siður,	  hafa	  ákveðinn	  tímaramma	  og	  á	  þeim	  skapast	  ákveðin	  stemning.	  	  
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	  	   Eitt	  einkenni	  viðburða	  er	  að	  þeir	  eru	  óáþreifanlegir,	  þ.e.	  ekki	  er	  hægt	  að	  þreifa	  á	  

þeim.	  Þeir	  skilja	  þó	  yfirleitt	  eftir	  sig	  einhverjar	  minningar	  sem	  hægt	  er	  að	  þreifa	  á	  í	  

myndabankanum	  eða	  á	  boðskortinu.	  Fyrir	  þá	  sem	  standa	  að	  viðburðinum	  er	  því	  mikilvægt	  

að	  hafa	  þetta	  í	  huga	  með	  því	  að	  skilja	  eftir	  eitthvað	  áþreifanlegt	  fyrir	  þátttakendur	  eða	  

gesti	  viðburðarins	  (Shone	  and	  Parry,	  2013,	  bls.	  21-‐22).	  Sem	  dæmi	  væri	  hægt	  að	  senda	  
þakkarkort	  til	  allra	  þeirra	  sem	  mættu	  á	  viðburðinn	  og	  tóku	  þátt	  í	  honum,	  því	  ekki	  er	  síður	  

mikilvægt	  að	  skilja	  eitthvað	  áþreifanlegt	  eftir	  fyrir	  þá	  sem	  standa	  að	  viðburðinum.	  Í	  sjálfu	  

sér	  er	  þó	  hægt	  að	  segja	  að	  viðburðir	  „eigi“	  að	  vera	  óáþreifanlegir	  og	  að	  þannig	  séu	  þeir	  
einstakir.	  Þeir	  eiga	  að	  lifa	  í	  huga	  okkar	  og	  hjörtum	  og	  þannig	  brjóta	  upp	  okkar	  daglega	  líf.	  	  

	  	   Af	  öllum	  einkennum	  viðburða	  er	  andrúmsloft	  eða	  stemmingin	  (e.	  ambience)	  eitt	  

lykilatriði	  um	  það	  hvernig	  viðburðurinn	  heppnast.	  Viðburður	  sem	  skapar	  rétta	  stemmingu	  
eða	  rétt	  andrúmsloft	  eitt	  og	  sér	  getur	  skilað	  gríðarlegri	  velgengi	  og	  að	  sama	  skapi	  ef	  ekki	  

rétt	  andrúmsloft	  skapast	  getur	  viðburðurinn	  algjörlega	  farið	  í	  súginn.	  Rétt	  stemming	  getur	  

til	  dæmis	  skapast	  með	  fólkinu	  sem	  sækir	  viðburðinn,	  líkt	  og	  í	  afmælisveislum,	  án	  þess	  að	  
hafa	  þörf	  fyrir	  eitthvað	  annað	  sem	  skapar	  stemmingu	  því	  maður	  er	  manns	  gaman.	  Á	  

stærri	  viðburðum	  þarf	  á	  hinn	  bóginn	  allt	  að	  haldast	  í	  hendur,	  skreytingar,	  umhverfið,	  

veitingar,	  fólkið,	  tímasetningar	  og	  svo	  framvegis	  til	  þess	  að	  það	  skapist	  rétt	  stemming	  sem	  
hæfir	  viðburðinum	  (Shone	  and	  Parry,	  2013,	  bls.	  22).	  Stemmingin	  getur	  því	  skipt	  sköpum	  

fyrir	  viðburðinn	  sjálfan	  og	  hvernig	  útkoma	  hans	  verður.	  	  
	   Eitt	  megin	  einkenna	  viðburða	  eru	  að	  þeir	  eru	  mannamót,	  sama	  hversu	  margir	  
koma	  saman.	  Án	  fólksins	  yrði	  í	  raun	  enginn	  viðburður	  líkt	  og	  lýst	  var	  hér	  að	  ofan,	  það	  væri	  

hálf	  undarlegt	  að	  skipuleggja	  sína	  eigin	  afmælisveislu	  einungis	  fyrir	  mann	  sjálfan.	  Það	  þarf	  
því	  að	  kynna	  viðburði	  vel	  til	  þess	  að	  fólk	  mæti	  á	  þá	  og	  er	  það	  gert	  með	  mismunandi	  hætti.	  
Sumir	  viðburðir	  markaðssetja	  sig	  sjálfir	  líkt	  og	  afmæli	  eða	  jólaboð,	  en	  einnig	  hafa	  til	  

dæmis	  viðburðir	  á	  borð	  við	  tónlistarhátíðina	  Iceland	  Airwaves	  fest	  sig	  í	  sessi	  í	  Reykjavík	  og	  
dregið	  að	  erlenda	  ferðamenn	  með	  ýmsum	  hætti.	  Hátíðin	  var	  fyrst	  haldin	  árið	  1999	  og	  nú	  

16	  árum	  síðar	  má	  segja	  að	  hátíðin	  markaðssetji	  sig	  sjálf	  auk	  þeirra	  tónlistarmanna	  sem	  

fram	  koma	  og	  sækja	  nú	  um	  8000	  manns	  hátíðina.	  Án	  þessa	  fólks	  væri	  því	  ekkert	  Iceland	  
Airwaves	  og	  má	  því	  segja	  að	  þeir	  sem	  mæta	  á	  viðburði	  skapi	  hann	  og	  geri	  hann	  að	  sumu	  

leyti	  að	  því	  sem	  hann	  er.	  Frábær	  tónleikasalur,	  með	  besta	  hljóðkerfi	  landsins	  og	  bestu	  

hljómsveit	  landsins	  missir	  mark	  sitt	  án	  gestanna,	  fólkið	  gerir	  viðburðinn	  lifandi.	  Þegar	  haft	  
er	  í	  huga	  hvernig	  hægt	  er	  að	  framkvæma	  viðburð	  vel	  verða	  viðburðastjórar	  að	  gera	  sér	  

grein	  fyrir	  því	  að	  slíkt	  veltur	  að	  stórum	  hluta	  á	  hegðun	  og	  viðbrögðum	  þeirra	  sem	  mæta	  á	  

viðburðinn	  og	  þannig	  er	  reynt	  að	  skapa	  rétta	  eftirspurn	  og	  stemmingu	  fyrir	  viðburðinum	  
(Shone	  and	  Parry,	  2013,	  bls.	  24).	  	  

	  	   Að	  halda	  viðburð	  getur	  verið	  mismikil	  vinna.	  Eftir	  því	  sem	  viðburðir	  eru	  flóknari	  og	  
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einstakari	  því	  líklegra	  er	  að	  viðburðinn	  verði	  vinnufrekari,	  bæði	  hvað	  varðar	  skipulagningu	  

og	  framkvæmd	  hans.	  Framkvæmdin	  felst	  í	  að	  hafa	  mikil	  og	  góð	  samskipti	  á	  milli	  

skipuleggjenda	  og	  viðburðastjóra	  eða	  viðskiptavinar.	  Þetta	  getur	  þýtt	  að	  mikill	  tími	  og	  

fyrirhöfn	  fari	  í	  þessi	  samskipti,	  þrátt	  fyrir	  að	  þeir	  sem	  eiga	  hlut	  að	  máli	  hafi	  ótal	  sinnum	  

framkvæmt	  viðburði.	  	  

	   Að	  lokum	  er	  eitt	  megineinkenni	  viðburða	  það	  að	  þeir	  eiga	  sér	  stað	  innan	  einhvers	  

ákveðins	  tímaramma,	  þar	  sem	  að	  ekkert	  má	  fara	  úrskeiðis	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  24).	  

Dagsetning	  og	  nánari	  tímasetning	  viðburðanna	  eru	  ákveðnar	  með	  fyrirvara	  svo	  að	  þeir	  

sem	  sækja	  viðburðinn	  geti	  gert	  viðeigandi	  ráðstafanir.	  Því	  fylgir	  mikil	  vinna	  og	  álag	  að	  

vinna	  innan	  slíkrar	  tímaáætlunar,	  þar	  sem	  eitt	  vanhugsað	  atriði	  getur	  riðlað	  allri	  dagskrá	  

viðburðarins.	  Hér	  reynir	  því	  sannarlega	  á	  hæfni	  stjórnandans	  sem	  verður	  að	  hafa	  alla	  

þræði	  í	  hendi	  sér,	  líkt	  og	  hljómsveitarstjóri.	  Fram	  hefur	  komið	  að	  viðburðir	  eru	  einstakir	  og	  

brjóta	  upp	  okkar	  daglega	  líf	  og	  þess	  vegna	  er	  jafnframt	  nauðsynlegt	  að	  þeir	  séu	  
afmarkaðir	  með	  tíma-‐	  og	  dagsetningu.	  Þeir	  sem	  standa	  að	  tilteknum	  viðburði	  verða	  að	  

hafa	  þetta	  hugfast	  til	  þess	  að	  viðburðinn	  gangi	  vel.	  Það	  þarf	  að	  vekja	  athygli	  fólks	  á	  honum	  
í	  tíma	  og	  halda	  áhuga	  þess	  allan	  tímann.	  	  

2.1.1 Einkenni	  árangursríkra	  viðburða	  	  

Hér	  að	  ofan	  voru	  nokkur	  einkenni	  viðburða	  almennt	  lögð	  fram	  til	  grundvallar	  og	  til	  hjálpar	  

við	  að	  skilja	  umfang	  þeirra	  og	  hvað	  þeir	  eru	  í	  raun	  og	  veru.	  Það	  er	  þó	  ekki	  þar	  með	  sagt	  að	  
viðburðir	  nái	  tilsettum	  árangri,	  þrátt	  fyrir	  að	  hafa	  þessi	  einkenni.	  Í	  bók	  David	  C.	  Watt,	  
Event	  management	  in	  leisure	  and	  tourism,	  nefnir	  hann	  fjórtán	  atriði	  sem	  einkenna	  góða	  

viðburði	  (e.	  best	  events).	  	  

1. Að	  viðburðurinn	  hafi	  skýra	  stefnu	  og	  ákveðinn	  tilgang	  þar	  sem	  að	  allir	  leggi	  sitt	  að	  

mörkum.	  	  

2. Að	  viðburðurinn	  hafi	  skýr	  SMART-‐markmið	  sem	  allir	  eru	  sammála	  um	  og	  

skuldbundnir.	  2	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  
2	  Nánar	  verður	  fjallað	  hér	  á	  eftir	  um	  SMART	  aðferðina	  við	  markmiðasetningu	  innan	  viðburðageirans.	  
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3. Að	  viðburðurinn	  hafi	  viðeigandi	  en	  sveigjanlega	  skipulagslega	  uppbyggingu	  sem	  

hefur	  í	  för	  með	  sér	  að	  tilteknum	  verkefnum	  sé	  náð.	  Aðal	  tilgangur	  hans	  sé	  að	  

tryggja	  samheldni	  og	  að	  hann	  gangi	  eins	  og	  til	  er	  ætlast.	  

4. Skuldbundið	  starfsfólk	  sem	  er	  tilbúið	  að	  taka	  af	  skarið,	  sýnir	  frumkvæði	  og	  

sjálfstæð	  vinnubrögð.	  

5. Að	  viðburðurinn	  hafi	  góðan	  leiðtoga	  sem	  er	  ýmsum	  kostum	  gæddur.	  Að	  hann	  hafi	  

vald	  og	  sé	  persónulegur.3	  	  

6. Að	  viðburðurinn	  sé	  skipulagður	  í	  þaula	  og	  skjalfestur	  innan	  ákveðins	  tímaramma.	  	  

7. Að	  viðburðateymið	  sé	  vel	  samræmt	  og	  að	  allir	  starfi	  innan	  tiltekinnar	  

fjárhagsáætlunar	  með	  öllum	  tiltækum	  aðferðum.	  	  

8. Að	  innan	  viðburðateymisins	  séu	  góð	  og	  opin	  samskipti.	  	  

9. Að	  viðburðurinn	  hafi	  góða	  ímynd,	  sérstaklega	  út	  á	  við	  gagnvart	  almenningi,	  

fjölmiðlum	  og	  svo	  framvegis.	  	  

10. 	  Að	  viðburðurinn	  sé	  kynntur	  á	  árangursríkan	  hátt	  og	  að	  hann	  hafi	  innbyggðar	  
viðbragðsáætlanir.	  	  

11. 	  Að	  viðburðurinn	  og	  viðburðateymið	  sé	  algjörlega	  skuldbundið	  til	  að	  þjóna	  

viðskiptavininum.	  	  

12. 	  Að	  yfirumsjón	  og	  eftirlit	  sé	  til	  staðar	  með	  viðburðinum	  í	  öllu	  viðburðaferlinu	  

13. 	  Að	  innan	  viðburðateymisins	  ríki	  andrúmsloft	  uppfyllt	  af	  samstöðu,	  einbeitingu,	  
dugnaði,	  kímni	  og	  brennandi	  áhuga.	  

14. 	  Að	  viðburði	  loknum	  sé	  hann	  vel	  ígrundaður	  (Watt,	  1998,	  bls.	  11).	  	  

	  	  

	  	   Eins	  og	  sjá	  má	  á	  ofangreindum	  almennum	  einkennum	  og	  einkennum	  árangursríkra	  

viðburða	  eru	  þau	  fjölþætt	  og	  líklega	  er	  þessi	  listi	  ekki	  tæmandi.	  Þessi	  einkenni	  eru	  það	  

sem	  gera	  viðburði	  að	  því	  sem	  þeir	  eru	  og	  með	  því	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  einkennum	  þeirra	  
er	  auðveldara	  að	  átta	  sig	  á	  því	  hvað	  viðburðir	  eru	  í	  raun	  og	  veru.	  Í	  þessu	  samhengi	  má	  þó	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  
3	  Nánar	  verður	  farið	  í	  hina	  ýmsu	  leiðtogastíla	  og	  leiðtogahæfni	  síðar	  í	  ritgerðinni.	  	  	  
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velta	  fyrir	  sér	  af	  hverju	  viðburðir	  eru	  haldnir	  yfir	  höfuð	  og	  hvort	  þeir	  hafi	  einhver	  áhrif	  á	  

okkur	  sjálf	  og	  samfélagið	  í	  kringum	  okkur.	  Viðburðir	  geta	  verið	  afar	  fjölbreyttir	  og	  því	  má	  

velta	  fyrir	  sér	  hvort	  að	  ekki	  felist	  fjölmörg	  tækifæri	  til	  náms	  og	  þroska	  fyrir	  þá	  sem	  taka	  

þátt	  í	  að	  undirbúa	  og	  framkvæma	  þá.	  

2.2 Markmið	  viðburða	  

Markmið	  viðburða	  geta	  verið	  mjög	  mismunandi	  eftir	  umfangi	  þeirra.	  Til	  dæmis	  eru	  

markmið	  tónlistarhátíðarinnar	  Iceland	  Airwaves	  þrjú	  og	  hafa	  verið	  eftirfarandi	  frá	  upphafi:	  

Að	  halda	  tónlistarhátíð	  á	  heimsmælikvarða,	  að	  koma	  íslenskri	  tónlist	  á	  framfæri	  erlendis	  
og	  að	  fjölga	  ferðamönnum	  „off-‐season“	  (Grímur	  Atlason,	  framkvæmdastjóri	  Iceland	  
Airwaves,	  munnleg	  heimild,	  20.	  mars	  2015).	  Tónlistarhátíðin	  er	  búin	  að	  festa	  sig	  í	  sessi	  í	  

íslensku	  menningar-‐	  og	  tónlistarlífi	  og	  með	  því	  að	  hafa	  skýr	  og	  einföld	  langtímamarkmið	  
hefur	  aðstandendum	  hátíðarinnar	  tekist	  að	  ná	  markmiðum	  sínum	  undanfarin	  ár.	  Hátíðin	  

er	  þó	  stöðugt	  að	  þroskast	  og	  þróast	  og	  með	  því	  nær	  tónlistarhátíðin	  enn	  frekar	  

markmiðum	  sínum.	  Eftirspurn	  eftir	  viðburðum	  tengist	  að	  mörgu	  leyti	  markmiðum	  þeirra	  

og	  getur	  eftirspurnin	  verið	  í	  nútíma	  (e.	  current),	  eftirspurnin	  sem	  viðburðurinn	  mætir	  hér	  
og	  nú;	  í	  framtíð	  (e.	  future),	  eftirspurn	  sem	  viðburðurinn	  mun	  svara	  þegar	  að	  hann	  hefur	  

þróast;	  	  dulin	  (e.	  latent),	  eftirspurn	  sem	  er	  „sofandi“	  þar	  til	  að	  boðið	  er	  upp	  á	  viðburðinn,	  
eða	  bæld	  (e.	  suppressed),	  eftirspurn	  sem	  er	  til	  staðar	  eftir	  ákveðnum	  viðburði,	  en	  verður	  
að	  fresta	  vegna	  veðurs,	  tíma,	  staðsetningar	  og	  þess	  háttar.	  Þegar	  markmið	  viðburðarins	  

eru	  sett	  fram	  er	  því	  mikilvægt	  að	  hafa	  í	  huga	  hvers	  konar	  eftirspurn	  viðburðurinn	  á	  að	  
mæta.	  Fyrir	  tónlistarhátíðina	  Iceland	  Airwaves	  hefur	  eftirspurnin	  ávallt	  verið	  framtíðar	  
eftirspurn,	  eða	  frá	  árinu	  1999	  þegar	  að	  hátíðin	  var	  fyrst	  haldin.	  Viðburðinn	  hefur	  þróast	  í	  

gegnum	  árin	  og	  svarar	  nú	  eftirspurninni	  eftir	  slíkum	  viðburði	  og	  hefur	  sett	  ákveðið	  
fordæmi	  fyrir	  aðrar	  tónlistarhátíðir	  hér	  á	  landi	  (Grímur	  Atlason,	  framkvæmdastjóri	  Iceland	  

Airwaves,	  munnleg	  heimild,	  20.mars	  2015;	  Shone	  and	  Parry,	  2013,	  bls.	  46).	  	  

	  	   Líkt	  og	  vitur	  maður	  að	  nafni	  Benjamin	  E.	  Mayes	  mælti	  einu	  sinni:	  „Harmleikur	  

lífsins	  felst	  ekki	  í	  því	  að	  ná	  ekki	  markmiðum	  sínum.	  Mesti	  harmleikurinn	  er	  að	  hafa	  engin	  
markmið.“	  Ef	  markmið	  viðburðarins	  eru	  ekki	  vel	  sett	  fram,	  orðuð	  á	  rangan	  hátt	  eða	  eru	  

ruglingsleg	  getur	  verið	  erfitt	  að	  skapa	  viðburð	  út	  frá	  þeim.	  Innan	  viðburðastjórnunar,	  sem	  

og	  verkefnastjórnunar,	  hefur	  verið	  notuð	  þekkt	  aðferð	  sem	  kallast	  SMART	  á	  ensku	  en	  það	  

er	  einnig	  auðvelt	  að	  þýða	  merkingu	  orðsins	  sem	  sömu	  bókstöfum	  yfir	  á	  íslensku.	  „S“	  
stendur	  fyrir	  skýr	  (e.	  specific),	  það	  er	  að	  markmiðin	  séu	  vel	  læsileg,	  vel	  sett	  fram	  og	  

skiljanleg	  fyrir	  alla	  sem	  eiga	  aðild	  að	  viðburðinum.	  „M“	  stendur	  fyrir	  mælanleg	  (e.	  

measurable),	  að	  hægt	  sé	  að	  að	  vita	  hvenær	  markmiðunum	  er	  náð,	  eða	  hvenær	  ætlast	  er	  
til	  að	  þeim	  sé	  náð.	  Einnig	  að	  hægt	  sé	  að	  mæla	  hvort	  að	  árangur	  hafi	  náðst.	  „A“	  stendur	  
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fyrir	  alvöru	  (e.	  achiveable),	  það	  er	  að	  segja	  hvort	  að	  það	  sé	  í	  raun	  hægt	  að	  ná	  tilsettum	  

markmiðum,	  sérstaklega	  með	  tilliti	  til	  fjármagns,	  starfsfólks,	  sjálfboðaliða	  og	  fleira	  sem	  

snýr	  að	  viðburðinum.	  „R“	  stendur	  fyrir	  hvort	  að	  markmiðin	  séu	  raunhæf	  (e.	  realistic),	  til	  

dæmis	  að	  það	  má	  ekki	  taka	  of	  langan	  tíma	  að	  ná	  þeim.	  Að	  lokum	  stendur	  „T“	  fyrir	  

tímasett	  (e.	  timely),	  að	  markmiðin	  snúi	  að	  því	  hvað	  hægt	  sé	  að	  gera	  fyrir	  tilsettan	  tíma.	  Þá	  
ber	  að	  hafa	  í	  huga	  þessa	  mannlegu	  tilhneigingu	  til	  að	  láta	  tímann	  hlaupa	  frá	  sér.	  SMART	  

aðferðin	  getur	  því	  reynst	  vel	  við	  að	  skoða	  þau	  markmið	  sem	  sett	  hafa	  verið,	  hversu	  góð	  

þau	  eru	  og	  hvernig	  hægt	  er	  að	  ná	  þeim	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  242-‐243).	  	  
	  	   Viðburðir	  geta	  því	  svo	  sannarlega	  verið	  stjórnað	  (e.	  manage)	  með	  markmiðum,	  

sérstaklega	  ef	  þau	  eru	  sett	  fram	  með	  SMART	  aðferð	  eins	  og	  lýst	  var	  hér	  að	  ofan.	  Það	  er	  

áhrifaríkast	  að	  setja	  þessi	  markmið	  strax	  niður	  og	  vinna	  þannig	  að	  hvert	  markmið	  fyrir	  sig	  
náist.	  Þau	  eru	  sett	  fram	  með	  SMART	  aðferðina	  í	  huga	  og	  með	  því	  er	  líklegast	  að	  tilsettur	  

árangur	  viðburðarins	  náist.	  Hér	  að	  ofan	  voru	  fjórtán	  einkenni	  góðra	  viðburða	  lögð	  fram	  

sem	  sýna	  að	  ef	  að	  SMART-‐markmið	  viðburðarins	  eru	  skýr	  og	  allir	  aðilar	  skuldbundnir	  þeim	  
getur	  viðburðurinn	  orðið	  árangursríkur	  (Watt,	  1998,	  bls.	  12).	  	  

2.3 Áhrif	  viðburða	  

Algengast	  er	  að	  skoða	  viðburði	  út	  frá	  félagslegu	  samhengi	  og	  félagslegum	  áhrif	  hans.	  Hér	  
áður	  fyrr	  voru	  margir	  viðburðir	  persónulegir	  og	  einhvers	  konar	  einka	  uppákomur	  af	  ýmsu	  
tagi.	  Þegar	  viðburðir	  voru	  svo	  haldnir	  innan	  einhvers	  ákveðins	  samfélags	  voru	  áhrifin	  að	  

mestu	  félagsleg.	  Það	  voru	  til	  dæmis	  haldin	  brúðkaup	  þar	  sem	  að	  allur	  bærinn	  eða	  
samfélagið	  voru	  þátttakendur	  í.	  Slíkir	  viðburðir	  höfðu	  mikil	  félagsleg	  áhrif	  og	  bundu	  
samfélagið	  saman	  sterkum	  böndum.	  Með	  árunum	  fækkaði	  svo	  þessum	  viðburðum	  og	  á	  

Viktoríutímanum	  í	  Bretlandi	  breyttist	  þjóðfélagið	  til	  dæmis	  mikið.	  Allt	  viðburðahald	  varð	  
mjög	  fastmótað	  og	  íhaldssamt	  en	  áður	  fyrr	  höfðu	  aðferðir	  til	  viðburða-‐	  og	  

skemmtanahalds	  verið	  frjálslegri	  og	  óskipulagðari.	  Félagsleg	  áhrif	  viðburða	  er	  einungis	  

einn	  áhrifaþáttur	  þeirra	  en	  það	  eru	  mun	  margslungnari	  áhrif	  sem	  viðburðir	  fela	  í	  sér	  og	  

sem	  hægt	  er	  að	  skoða	  í	  nútímasamfélagi	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  72).	  	  
	  	   Segja	  má	  að	  eftirfarandi	  áhrif	  viðburða	  séu	  öll	  samfélagsleg	  vegna	  þess	  hvernig	  

þau	  hafa	  öll	  áhrif	  á	  einhvern	  máta	  á	  samfélagið.	  Fredline,	  Jago	  og	  Deery	  (2003)	  flokka	  

samfélagsleg	  áhrif	  viðburða	  í	  sex	  mismunandi	  flokka	  og	  eru	  flokkarnir	  efnahagslegir	  

þættir,	  áhrif	  á	  ferðaþjónustu,	  efnislegir	  þættir,	  félagslegir	  þættir,	  sálfræðilegir	  þættir	  og	  
pólitískir	  þættir.	  Undir	  hverjum	  flokki	  fjalla	  þau	  svo	  um	  neikvæð	  og	  jákvæð	  áhrif.	  Tafla	  1	  

hér	  að	  neðan	  byggir	  á	  þessum	  flokkum	  þeirra	  um	  samfélagsleg	  áhrif	  viðburða	  og	  speglar	  

höfundur	  ritgerðarinnar	  fræði	  þeirra	  Fredline,	  Jago	  og	  Deery	  við	  eigin	  upplifun	  og	  reynslu	  
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af	  tónlistarhátíðinni	  Iceland	  Airwaves.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  svo	  nánar	  fjallað	  um	  félagsleg,	  

efnahagsleg	  og	  pólitísk	  áhrif	  viðburða.	  

Tafla	  1	  Samfélagsleg	  áhrif	  viðburða	  (Fredline,	  Jago	  og	  Deery,	  2003).	  	  

Flokkur	   Jákvæð	  áhrif	   Neikvæð	  áhrif	  

Efnahagslegir	  þættir	   Smærri	  viðburðir	  geta	  aukið	  veltu.	  
Þeir	  sem	  mæta	  á	  viðburðinn	  eyða	  
peningum	  og	  skilja	  eftir	  
margfeldisáhrif	  í	  verslun	  og	  
þjónustu.	  	  

Það	  er	  sjaldgæft	  fyrir	  stærri	  
viðburði	  að	  standa	  undir	  
fjárhagslegum	  væntingum	  og	  eru	  
því	  oft	  styrktir	  af	  opinberu	  
fjármagni.	  Til	  dæmis	  líkt	  og	  Iceland	  
Airwaves	  tónlistarhátíðin,	  sem	  
styrkt	  er	  af	  Reykjavíkurborg.	  	  

Áhrif	  á	  ferðaþjónustu	   Auglýsing	  fyrir	  tiltekið	  svæði,	  til	  
dæmis	  líkt	  og	  Iceland	  Airwaves	  
auglýsir	  Reykjavík	  sem	  
áfangastað.	  Þetta	  getur	  haft	  aukin	  
áhrif	  á	  ferðaþjónustu	  og	  aukið	  
umsvif	  hennar.	  

Ef	  neikvæð	  umfjöllun	  skapast	  um	  
viðburinn	  getur	  það	  haft	  neikvæð	  
áhrif	  á	  staðinn	  þar	  sem	  hann	  er	  
haldinn.	  	  

Efnislegir	  þættir	   Bygging	  nýrra	  mannvirkja	  eða	  
nýrrar	  aðstöðu	  sem	  nýtist	  síðan	  
samfélaginu	  áfram.	  	  
Umhverfið	  fegrað	  í	  tengslum	  við	  
viðburðinn.	  

Umhverfisspjöll	  til	  dæmis	  vegna	  
troðnings.	  
Rusl,	  mikil	  bílaumferð,	  hávaði	  og	  
fleira.	  	  

Félagslegir	  þættir	   Skemmtun	  og	  afþreying	  fyrir	  íbúa.	  
Aukinn	  áhugi	  á	  ákveðnum	  þáttum	  
sem	  tengjast	  viðburðinum.	  
Tækifæri	  til	  þess	  að	  efla	  
fjölmenningu.	  Aukinn	  áhugi	  á	  
sjálfboðaliðastarfi	  og	  hvað	  hægt	  
sé	  að	  gera	  fyrir	  samfélagið.	  

Óánægja	  með	  viðburðinn,	  
sérstaklega	  ef	  hann	  fellur	  ekki	  að	  
viðmiðum	  samfélagsins.	  
Gestir	  hegða	  sér	  á	  óæskilegan	  
hátt,	  til	  dæmis	  með	  slagsmálum	  
eða	  vímunefnanotkun.	  	  
Getur	  haft	  í	  för	  með	  sér	  aukna	  
glæpi.	  	  

Sálfræðilegir	  þættir	   Viðburðir	  geta	  aukið	  samhug	  og	  
samkennd	  innan	  samfélagsins.	  	  
Aukið	  sjálfstraust,	  stolt	  innan	  
samfélaga	  í	  kjölfar	  ytri	  athygli.	  	  

Of	  örar	  breytingar	  í	  kjölfar	  ytri	  
athygli	  getur	  rofið	  tengsl	  milli	  
einstaklinga	  og	  samfélagins	  ef	  
þeim	  finnst	  samfélagið	  breytast	  of	  
hratt.	  

Pólitískir	  þættir	   Viðburðir	  geta	  tengst	  ákveðnum	  
ímyndum	  eða	  ákveðinni	  
hugmyndafræði.	  
Viðburðir	  geta	  nýst	  einstaklingum	  
sem	  tengjast	  frama	  í	  starfi.	  	  

Óánægja	  íbúa	  getur	  brotist	  fram	  í	  
mótmælum	  eða	  óeirðum.	  
	  

	  

	  	   Það	  getur	  þó	  reynst	  erfitt	  að	  mæla	  þessi	  tilteknu	  áhrif.	  Það	  er	  því	  erfitt	  að	  segja	  

nákvæmlega	  til	  um	  hvers	  virði	  viðburðurinn	  er,	  en	  þó	  er	  hægt	  að	  áætla	  ýmis	  áhrif.	  Það	  

getur	  verið	  í	  höndum	  þeirra	  sem	  vinna	  að	  viðburðinum	  að	  meta	  hann	  og	  skoða	  út	  frá	  

mismunandi	  samhengi	  (Getz,	  2012,	  bls.	  326).	  Til	  að	  mynda	  hefur	  tónlistarhátðin	  Iceland	  
Airwaves	  undanfarin	  ár	  skoðað	  efnahagsleg	  áhrif	  hátíðarinnar	  með	  því	  að	  leggja	  



19	  

spurningakönnun	  fyrir	  erlenda	  gesti	  hátíðarinnar.	  Spurningarnar	  eru	  til	  dæmis	  fólgnar	  í	  því	  

hvað	  hver	  og	  einn	  eyðir	  í	  gistingu,	  mat	  og	  svo	  framvegis	  (sjá	  viðauka	  1).	  	  Þannig	  er	  hægt	  

að	  fá	  gróflega	  mynd	  af	  efnahagslegum	  áhrifum	  hátíðarinnar	  fyrir	  Reykjavík	  og	  

ferðaþjónustu	  almennt.	  	  

	  	   Í	  gegnum	  tíðina	  hefur	  aðallega	  verið	  lögð	  áhersla	  á	  efnahagsleg	  áhrif	  viðburða	  og	  
hvernig	  viðburðir	  „koma	  út“	  fjárhagslega.	  Það	  þýðir	  þó	  ekki	  að	  innan	  viðburðageirans	  hafi	  

aðstandendur	  hans	  ekki	  gert	  sér	  grein	  fyrir	  félagslegum	  áhrifum	  viðburða,	  þau	  hafa	  verið	  

til	  alveg	  jafn	  lengi	  og	  þau	  efnahagslegu	  (Richie,	  1984,	  bls.	  3).	  Reyndar	  hefur	  ávinningur	  
félagslegra	  áhrifa	  stundum	  yfirgnæft	  efnahagslegan	  ávinning	  (Quinn,	  2013,	  bls.	  127).	  

Trúlega	  á	  það	  við	  um	  tónlistarhátíðina	  „Aldrei	  fór	  ég	  suður“	  sem	  haldin	  er	  árlega	  á	  Ísafirði	  

þar	  sem	  greinilegt	  markmið	  hátíðarinnar	  er	  að	  stuðla	  að	  betra	  félagslegu	  samfélagi.	  Það	  
sama	  á	  við	  tónlistarhátíðina	  „Bræðsluna“	  á	  Borgarfirði	  eystra.	  Í	  ritgerð	  sinni	  um	  

samfélagsleg	  áhrif	  tónlistarhátíðarinnar	  greinir	  Áskell	  Heiðar	  Ágeirsson	  frá	  rannsóknum	  

sínum	  um	  þessi	  félagslegu	  áhrif	  meðal	  íbúa	  Borgarfjarðar	  eystri	  (Áskell	  Heiðar	  Ásgeirsson,	  
2014,	  bls.	  50).	  Þar	  kemur	  fram	  að	  93%	  svarenda	  könnunar	  sem	  höfundurinn	  lagði	  fyrir	  

íbúa	  töldu	  að	  hátíðin	  hefði	  haft	  jákvæð	  áhrif	  á	  sjálfsmynd	  íbúanna	  og	  99%	  svöruðu	  að	  hún	  

hefði	  jákvæð	  áhrif	  á	  mannlíf	  staðarins	  og	  sama	  hlutfall	  taldi	  að	  hún	  hefði	  einnig	  jákvæð	  
efnahagleg	  áhrif.	  Nokkrir	  vísindamenn	  hafa	  lagt	  fram	  kenningar	  um	  að	  á	  stöðum	  þar	  sem	  

haldnir	  eru	  stórir	  viðburðir,	  líkt	  og	  stórir	  íþróttaviðburðir,	  séu	  jákvæð	  félagsleg	  áhrif	  jafn	  
mikilvæg	  og	  þau	  efnhagslegu,	  ef	  ekki	  mikilvægari	  (Kim,	  Gursoy	  og	  Lee,	  2006,	  bls.	  88).	  
Margir	  viðburðir	  hafa	  til	  dæmis	  einföld	  eða	  jafnvel	  engin	  efnahagsleg	  áhrif,	  en	  það	  eru	  

oftast	  viðburðir	  af	  smærri	  gerð	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  74).	  Því	  má	  ekki	  gleyma	  að	  
meta	  þessa	  viðburði	  út	  frá	  félagslegum	  áhrifum	  þeirra,	  ekki	  síður	  en	  þeim	  efnahagslegu	  
þótt	  það	  sé	  ef	  til	  vill	  mælanlegra	  í	  framkvæmd.	  

2.3.1 Félagsleg	  áhrif	  viðburða	  

Þegar	  átt	  er	  við	  félagsleg	  áhrif	  viðburða	  er	  átt	  við	  þau	  áhrif	  sem	  viðburðir	  skapa	  fyrir	  

tiltekið	  samfélag	  fólks	  og	  fyrir	  þjóðfélagið	  í	  heild	  sinni.	  Þegar	  félagsleg	  áhrif	  viðburða	  eru	  
skoðuð	  nánar	  hefur	  það	  í	  för	  með	  sér	  aukinn	  skilning	  á	  félagslegum	  ávinningi	  fólks	  og	  

félagslegu	  gildi	  viðburðar.	  Að	  sama	  skapi	  getur	  það	  leitt	  til	  skilnings	  á	  því	  hvernig	  viðburðir	  

geta	  haft	  neikvæðar	  afleiðingar	  fyrir	  samfélög	  (Quinn,	  2013,	  bls.	  126).	  	  
	  	   Eins	  og	  fram	  kom	  hér	  að	  ofan	  í	  tölfu	  1	  má	  sjá	  að	  félagsleg	  áhrif	  viðburða	  geta	  falist	  

í	  einhvers	  skonar	  skemmtun	  eða	  afþreyingu.	  Félagsleg	  áhrif	  viðburða	  á	  samfélög	  geta	  

stuðlað	  enn	  fremur	  að	  tengingu	  milli	  einstaklinga	  og	  samfélagsins	  og	  þar	  með	  eflt	  

samfélagið.	  Þessir	  viðburðir	  geta	  verið	  allt	  frá	  listahátíð	  lítils	  samfélags	  til	  Júróvisjón.	  Án	  

þessara	  félagslegu	  tengsla	  sem	  viðburðir	  gjarna	  „gefa“	  getur	  skapast	  félagsleg	  einangrun	  
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þar	  sem	  meira	  að	  segja	  vinnan	  getur	  farið	  fram	  í	  einangrun,	  til	  dæmis	  fyrir	  þá	  sem	  vinna	  

heima	  í	  tölvunni.	  Manneskjan	  er	  félagsvera	  í	  eðli	  sínu	  og	  getur	  ein	  ástæða	  aukinnar	  grósku	  

innan	  viðburðageirans	  verið	  til	  þess	  að	  auka	  tækifæri	  fyrir	  félagsleg	  tengsl	  innan	  

samfélags.	  Sérstaklega	  á	  tímum	  þar	  sem	  að	  ekki	  er	  eins	  þarft	  að	  eiga	  samskipti	  í	  vinnunni	  

eða	  heima	  fyrir	  og	  samskipti	  við	  annað	  fólk	  fara	  að	  miklu	  leyti	  fram	  í	  gegnum	  tölvu	  (Shone	  
og	  Parry,	  2013,	  bls.	  74).	  	  

	  	   Þegar	  félagsleg	  áhrif	  viðburða	  eru	  skoðuð	  má	  sjá	  að	  áhrifin	  liggja	  aðallega	  í	  

uppbyggingu	  betri	  félagslegra	  samskipta,	  stuðningi	  við	  að	  þróa	  samheldni	  innan	  
samfélagsins,	  auknum	  menningarlegum	  og	  félagslegum	  skilningi	  á	  viðburðum	  og	  bættu	  

sjálfstrausti	  samfélagsins	  gagnvart	  sjálfu	  sér	  (sbr.	  Áskell	  Heiðar	  Ásgeirsson,	  bls.	  50).	  Þetta	  

er	  mikilvægur	  hagnaður	  fyrir	  öll	  samfélög.	  Þó	  verður	  að	  hafa	  í	  huga,	  sérstaklega	  varðandi	  
stóra	  viðburði,	  að	  þeir	  geta	  haft	  neikvæð	  félagsleg	  áhrif.	  Ef	  stór	  alþjóðlegur	  viðburður	  er	  

þannig	  haldinn	  í	  vanþróuðu	  samfélagi	  gæti	  slíkt	  orskað	  eyðileggingu	  á	  stöðu	  samfélagsins.	  

Dæmi	  um	  slíkt	  er	  sú	  umræða	  um	  spillingu	  og	  efnahagslegt	  og	  félagslegt	  ranglæti	  sem	  átti	  
sér	  stað	  í	  kjölfar	  vetrarólympíuleikanna	  í	  Sochi	  í	  Rússlandi	  árið	  2014	  (RÚV,	  2014).	  

Eyðilegging	  á	  samfélagslegri	  stöðu	  á	  þó	  sérstaklega	  við	  ef	  viðburðurinn	  er	  illa	  skipulagður	  

eða	  er	  skipulagður	  án	  þess	  að	  hugsað	  hafi	  verið	  út	  í	  allar	  mögulegar	  afleiðingar	  hans.	  Við	  
hér	  á	  Íslandi	  getum	  því	  líklega	  verið	  þakklát	  fyrir	  að	  hafa	  aldrei	  unnið	  Júróvisjón,	  vegna	  

þess	  hve	  stór	  sá	  viðburður	  er,	  þótt	  að	  það	  væri	  spennandi	  áskorun	  fyrir	  viðburðageirann	  
hér	  á	  landi.	  Í	  heildina	  hefur	  það	  þó	  þrátt	  fyrir	  allt	  sýnt	  sig	  að	  mikill	  meirihluti	  viðburða	  
skilar	  gífurlega	  jákvæðum	  árangri.	  Þeir	  þjóna	  tilgangi	  fagnaðar	  og	  að	  skemmta	  fólki,	  þeir	  

styrkja	  og	  bæta	  félagsleg	  tengsl	  og	  þeir	  auka	  samfélagslega	  þátttöku	  og	  sjálfstæði	  (Shone	  
og	  Parry,	  2013,	  bls.	  78).	  	  

2.3.2 Efnahagsleg	  áhrif	  viðburða	  

Það	  leikur	  enginn	  vafi	  á	  því	  að	  efnhagsleg	  áhrif	  viðburða	  eru	  veruleg.	  Eins	  og	  fram	  hefur	  

komið	  eru	  þau	  oftast	  skoðuð	  vegna	  þess	  hve	  auðvelt	  er	  að	  mæla	  þau	  út	  frá	  beinum	  

tölulegum	  hagnaði.	  Engu	  að	  síður	  er	  erfitt	  að	  sýna	  fram	  á	  nákvæm	  efnahagsleg	  áhrif	  
viðburðar	  á	  borð	  við	  Iceland	  Airwaves	  á	  samfélag	  okkar	  þrátt	  fyrir	  að	  hátíðin	  leggi	  könnun	  

fyrir	  erlenda	  gesti	  hennar.	  Árið	  2014	  er	  áætlað	  að	  efnahagsleg	  áhrif	  fyrir	  íslenskt	  samfélag	  

hafi	  verið	  2610	  milljónir	  af	  hátíðinni	  það	  ár	  og	  er	  þá	  ekki	  talið	  með	  hvað	  íslenskir	  gestir	  
hátíðarinnar	  eyddu	  (Grímur	  Atlason,	  framkvæmdastjóri	  Iceland	  Airwaves,	  munnleg	  

heimild,	  5.	  mars	  2015).	  

	  	   Viðburður	  einn	  og	  sér	  hefur	  að	  öllu	  jöfnu	  engin	  afgerandi	  áhrif	  á	  atvinnu	  eða	  

efnahag	  samfélagsins,	  en	  óbein	  áhrif	  á	  alla	  þjónustu,	  uppbyggingu,	  umhverfið	  og	  fleira	  

innan	  samfélagins	  geta	  verið	  ákaflega	  mikilvæg.	  Óbein	  efnahagsleg	  áhrif	  birtast	  
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sömuleiðis	  í	  því	  sem	  gestir	  viðburðarins	  kaupa,	  svo	  sem	  tímarit	  eða	  föt,	  og	  í	  

veitingaþjónustu	  líkt	  og	  á	  veitingastöðum,	  börum	  eða	  kaffihúsum.	  Einnig	  gætir	  áhrifa	  í	  

þáttum	  sem	  erfitt	  er	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir,	  svo	  sem	  í	  leigubílakostnaði,	  tæknibúnaði	  og	  

þess	  háttar	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  79).	  Allt	  þetta	  smáa,	  sem	  erfitt	  er	  að	  festa	  fingur	  á,	  

getur	  því	  haft	  talsverð	  efnahagsleg	  áhrif	  sem	  oft	  eru	  lítt	  sýnileg.	   	  

2.3.3 Pólitísk	  áhrif	  viðburða	  

Hér	  áður	  fyrr	  hélt	  fólk	  að	  pólitísk	  áhrif	  viðburða	  væru	  frekar	  látlaus	  og	  einföld,	  en	  það	  er	  

þó	  síður	  en	  svo.	  Til	  að	  mynda	  höfðu	  rómversku	  skylmingaleikarnir	  til	  forna	  pólitísk	  áhrif	  á	  

samfélagið	  þá,	  ekki	  síður	  en	  stórir	  viðburðir	  geta	  haft	  áhrif	  á	  samfélög	  í	  dag.	  Þessi	  áhrif	  

beindust	  aðallega	  að	  völdum	  og	  stöðu	  rómversku	  keisaranna	  og	  aðra	  hátt	  setta.	  Á	  

miðöldum	  höfðu	  konunglegir	  viðburðir	  einnig	  mikil	  pólitísk	  áhrif,	  líkt	  og	  burtreiðar	  og	  
ýmsar	  stórar	  veislur.	  Vissar	  tegundir	  viðburða	  geta	  því	  haft	  pólitísk	  áhrif,	  þrátt	  fyrir	  að	  

áhrifin	  séu	  aðeins	  fólgin	  í	  því	  að	  gefa	  til	  kynna	  einhvers	  konar	  pólitíska	  stöðu	  fólks.	  Í	  

nútímasamfélagi	  sjáum	  við	  þetta	  á	  mörgum	  stöðum,	  til	  dæmis	  þegar	  að	  listasýningar	  eru	  
opnaðar	  eða	  þegar	  að	  friðarsúlan	  er	  tendruð.	  Þá	  mætir	  til	  dæmis	  borgastjórinn,	  sýnir	  sig	  	  
og	  sér	  aðra,	  og	  setur	  þannig	  sitt	  pólitíska	  mark	  á	  viðburðinn	  auk	  þess	  að	  efla	  sína	  pólitísku	  

stöðu	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  82).	  
	  	   Í	  febrúar	  árið	  2015	  fór	  fram	  tónlistarhátíð	  sem	  heitir	  Eurosonic	  í	  Gronigen	  í	  
Hollandi.	  Áhersla	  hátíðarinnar	  var	  að	  þessu	  sinni	  á	  íslenska	  tónlist	  og	  komu	  þar	  fram	  19	  

íslenskar	  hljómsveitir,	  þekktar	  sem	  og	  minna	  þekktar.	  Á	  þessari	  hátíð	  gætti	  pólistískra	  
áhrifa	  á	  íslenska	  tónlistarsenu	  og	  á	  hátíðina	  sjálfa	  þar	  sem	  að	  þarna	  voru	  saman	  komin	  

iðnaðarráðherra,	  Ragnheiður	  Elín	  Árnadóttir,	  ásamt	  borgastjóra	  Reykjavíkur,	  Degi	  B.	  

Eggertssyni	  (Morgunblaðið,	  2015).	  Auk	  þess	  að	  vera	  tónlistarhátíð	  er	  Eurosonic	  eins	  konar	  

ráðstefna	  þar	  sem	  fólkið	  í	  „bransanum“	  getur	  fengið	  tækifæri	  til	  þess	  að	  kynnast	  
útgefendum,	  umboðsmönnum	  og	  svo	  framvegis	  og	  er	  hátíðin	  þannig	  ætluð	  hljómsveitum	  

til	  þess	  að	  koma	  sér	  á	  framfæri	  erlendis.	  Á	  hátíðinni	  var	  til	  dæmis	  ein	  pallborðsumræða	  

sem	  snerist	  einungis	  um	  Iceland	  Airwaves	  og	  bar	  yfirskriftina	  „Iceland	  Airwaves	  –	  Can	  a	  
Small	  City	  Festival	  Transform	  an	  Entire	  Country.“	  Meðal	  þeirra	  sem	  sátu	  í	  pallborði	  voru	  

Grímur	  Atlason,	  framkvæmdastjóri	  Iceland	  Airwaes,	  Ragnheiður	  Elín	  og	  Dagur	  B.	  

Eggertsson.	  Umræðan	  snérist	  aðallega	  um	  Iceland	  Airwaves,	  hvernig	  hún	  hefur	  þróast	  og	  
hvaða	  áhrif	  hún	  hefur	  haft	  á	  íslenskt	  samfélag.	  Pólitísku	  áhrifin	  voru	  greinileg	  í	  

umræðunum	  og	  kom	  vel	  fram	  hvernig	  hið	  pólitíska	  umhverfi	  á	  Íslandi	  styður	  við	  hátíðina.	  

Þarna	  gætti	  þess	  einnig	  hversu	  mikilvæg	  jákvæð	  samfélagsleg	  áhrif	  hátíðin	  hefur.	  

Umræðan	  var	  áhugaverð	  og	  skein	  í	  gegn	  hversu	  mikilvægt	  þessum	  íslensku	  pólitíkusum	  
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finnst	  að	  vera	  partur	  af	  viðburðum	  líkt	  og	  Iceland	  Airwaves	  og	  Eurosonic	  (Sigríður	  

Ólafsdóttir,	  2015).	  	  

2.4 Upplifun	  viðburða	  

Misjafnar	  ástæður	  geta	  verið	  fyrir	  því	  af	  hverju	  fólk	  kýs	  að	  mæta	  á	  viðburði.	  Talað	  er	  um	  

frum-‐	  og	  hliðarástæður	  þess	  og	  geta	  þær	  verið	  misjafnar	  eftir	  viðburðum,	  þjóðfélagsstöðu	  

og	  persónueinkennum.	  Ástæðurnar	  þurfa	  ekki	  að	  vera	  flóknar.	  Til	  dæmis	  fer	  fólk	  á	  

viðburði	  einfaldlega	  til	  þess	  að	  hafa	  gaman,	  fagna	  einhverju,	  vera	  hamingjusamur,	  vera	  

félagslyndur	  og	  að	  gera	  eitthvað	  sem	  maður	  hefur	  áhuga	  á	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  38).	  
Frumástæða	  þess	  að	  ég	  mæti	  til	  dæmis	  á	  tónleika	  getur	  verið	  sú	  að	  mig	  langi	  til	  að	  

skemmta	  mér	  en	  hliðarástæðan	  að	  ég	  vilji	  slaka	  á.	  Fyrir	  borgarstjóra	  Reykjavíkur	  gæti	  

frumástæða	  hans	  til	  að	  mæta	  á	  sama	  viðburð	  verið	  staða	  hans	  og	  skyldur	  sem	  borgarstjóri	  
og	  hliðarástæða	  skemmtun.	  Viðburðir	  eru	  þannig	  drifnir	  áfram	  af	  félagslegum	  þáttum.	  

Þrátt	  fyrir	  að	  samfélagið	  hafi	  þróast	  í	  gegnum	  árin	  á	  sviði	  tækninnar	  hefur	  mannfólkið	  

ennþá	  þörf	  fyrir	  sameiningu	  og	  félagsleg	  samskipti.	  Ástæður,	  eða	  hvati	  þess	  að	  fólk	  mætir	  

á	  viðburði	  eru	  því	  að	  mörgu	  leyti	  fólgnar	  í	  félagslegum	  þáttum	  en	  geta	  einnig	  verið	  
persónulegar	  (e.	  personal),	  líffræðilegar	  (e.	  physiological)	  eða	  atvinnutengdar	  (e.	  

organizational)	  (Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  38-‐39).	  Upplifun	  fólks	  af	  viðburðum	  getur	  
auðvitað	  að	  sama	  skapi	  verið	  mismunandi.	  Þeir	  sem	  standa	  að	  viðburðinum	  og	  þeir	  sem	  
sækja	  hann	  hljóta	  að	  upplifa	  hann	  á	  mismunandi	  hátt,	  það	  er	  að	  segja	  hvatar	  þeirra	  til	  

þess	  að	  mæta	  eða	  taka	  þátt	  í	  viðburðinum	  eru	  af	  ólíkum	  toga.	  
	  	   Upplifun	  og	  merking	  hennar	  er	  í	  raun	  eitt	  af	  lykilhugtökum	  viðburða	  (Getz,	  2012,	  
bls.	  190).	  Hugtakið	  upplifun	  er	  mikilvægt	  í	  fræðum	  tengdum	  viðburðum	  vegna	  þess	  að	  

þeir	  gefa	  fólki	  tækifæri	  til	  þess	  að	  upplifa	  eitthvað	  sem	  er	  frábrugðið	  þeirra	  daglega	  lífi	  og	  
því	  venjubundna	  (Quinn,	  2013,	  bls.	  42).	  Því	  eins	  og	  áður	  hefur	  komið	  fram	  eru	  viðburðir	  

einstakir	  og	  ekki	  hluti	  af	  okkar	  daglega	  lífi.	  Þeir	  eru	  óáþreifanlegir	  og	  gerir	  það	  því	  

skipuleggjendum	  viðburðanna	  erfiðara	  fyrir	  að	  búa	  til	  úr	  þeim	  einstaka,	  jákvæða	  og	  

eftirminnilega	  upplifun.	  Ef	  skipuleggjendur	  viðburða	  geta	  ekki	  nákvæmlega	  áttað	  sig	  á	  því	  
hver	  upplifun	  viðburðar	  sé,	  hvernig	  er	  þá	  hægt	  að	  skipuleggja	  þá	  eða	  hanna?	  Ef	  við	  skiljum	  

ekki	  hvaða	  þýðingu	  upplifunin	  hefur	  fyrir	  fólk,	  hvernig	  getur	  það	  þá	  verið	  mikilvægt?	  Hægt	  

er	  að	  líta	  á	  hugtakið	  upplifun	  út	  frá	  ýmsum	  sjónarhornum	  og	  getur	  hugtakið	  haft	  

mismunandi	  merkingar.	  	  
	  	  	   Vitsmunalegir	  þættir	  hugtaksins	  upplifun	  eru	  fólgnir	  í	  vitund,	  skynjun,	  minni,	  

lærdómi,	  dómgreind	  og	  að	  skilja	  upplifunina.	  Þessir	  vitsmunalegu	  þættir	  upplifunar	  eru	  

líklegir	  til	  það	  koma	  í	  ljós	  á	  viðburðum	  líkt	  og	  ráðstefnum,	  fundum	  eða	  viðburðum	  
tengdum	  heimi	  viðskipta	  og	  verslunar	  þar	  sem	  að	  menntun	  og	  þekking	  eru	  helstu	  
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markmið.	  Tilfinningalegir	  þættir	  upplifunar	  eru	  aðallega	  fólgnir	  í	  tilfinningum,	  skynjun	  og	  

gildum.	  Að	  skilgreina	  upplifun	  af	  einhverjum	  viðburði	  sem	  skemmtilegri	  eða	  ánægjulegri,	  

endurspeglar	  tilfinningar,	  á	  meðan	  margir	  félagslegir	  þættir	  upplifunar	  endurspegla	  gildi,	  

þar	  á	  meðal	  að	  eiga	  stund	  með	  vinum	  og	  fjölskyldu	  og	  þá	  tilfinningu	  að	  vera	  hluti	  af	  

samfélaginu.	  Hvernig	  fólk	  lýsir	  upplifun	  sinni	  af	  tilteknum	  viðburði	  og	  hvernig	  fólk	  lýsir	  
upplifun	  sinni	  eftir	  á	  er	  að	  stórum	  hluta	  hulin	  ráðgáta.	  Það	  hlýtur	  því	  að	  vera	  töluverður	  

áhugi	  fyrir	  því	  meðal	  þeirra	  sem	  skoða	  viðburði	  og	  þá	  sem	  standa	  að	  þeim	  að	  rannsaka	  

þessa	  upplifun	  fólks	  nánar.	  Það	  er	  vissulega	  mögulegt	  að	  viðburðir	  fullnægi	  upplifun	  
þeirra	  sem	  mæta	  á	  þá,	  þótt	  á	  sama	  tíma	  mistakist	  að	  uppfylla	  væntingar	  skipuleggjenda	  

viðburðarins,	  til	  dæmis	  að	  viðburðurinn	  vaxi	  sem	  vörumerki.	  Að	  sama	  skapi	  er	  mögulegt	  

að	  viðburður	  sé	  mjög	  vel	  heppnaður	  hvað	  varðar	  þá	  upplifun	  sem	  skipuleggjendur	  lögðu	  
upp	  með,	  til	  dæmis	  að	  miðarnir	  hafi	  selst	  upp	  eða	  að	  viðburðurinn	  hafi	  komi	  vel	  út	  

fjárhagslega,	  en	  að	  upplifun	  gestanna	  hafi	  verið	  ófullnægjandi,	  jafnvel	  neikvæð	  (Getz,	  

2013,	  bls.	  191).	  	  
	  	   Á	  þeim	  tímum	  sem	  við	  lifum	  núna,	  þar	  sem	  að	  allir	  keppast	  við	  að	  lifa	  sem	  hraðast	  

í	  markaðsdrifnu	  samfélagi,	  er	  nauðsynlegt	  að	  hafa	  samkeppnisforskot.	  Á	  undanförnum	  

árum	  hefur	  sjónum	  verið	  beint	  að	  því	  sem	  viðskiptavinir	  hverslags	  þjónustu	  upplifa	  og	  
með	  því	  að	  beina	  sjónum	  að	  upplifuninni	  öðlast	  forskot.	  Þetta	  á	  við	  um	  ýmis	  konar	  

þjónustu	  og	  þar	  með	  talið	  viðburði.	  Að	  því	  sögðu	  er	  nauðsynlegt	  að	  skoða	  þá	  þætti	  sem	  
snúa	  að	  upplifun	  neytenda	  og	  að	  horfa	  til	  tilfinninga	  og	  hvata	  þeirra	  fremur	  en	  að	  einblína	  
á	  það	  að	  neytendur	  taki	  ávallt	  réttar	  ákvarðanir,	  líkt	  og	  hefðbundin	  markaðsfræði	  hefur	  

gert	  ráð	  fyrir	  (Gentile,	  Spiller	  og	  Noci,	  2007,	  bls.	  396).	  	  
	  	   Í	  heimi	  viðburða	  hefur	  átt	  sér	  stað	  djúpstæð	  þróun	  þar	  sem	  fyrirtæki	  eða	  þeir	  sem	  
að	  viðburðum	  standa	  sækjast	  eftir	  að	  nota	  hugtakið	  upplifun,	  aðallega	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  

markaðssetja	  eða	  koma	  ákveðnu	  vörumerki	  á	  framfæri.	  Þessi	  þróun	  átti	  sér	  aðallega	  stað	  
vegna	  aukinnar	  eftirspurnar	  eftir	  upplifun	  fremur	  en	  einhverri	  ákveðinni	  vöru.	  Upplifun	  

viðburðanna	  og	  sá	  máttur	  sem	  felst	  í	  henni	  er	  því	  notaður	  til	  þess	  að	  tengjast	  neytendum	  

eða	  gestum	  viðburða	  tilfinningalega.	  Á	  sama	  tíma	  minnkuðu	  áhrif	  hefðbundinnar	  
markaðssetningar.	  Í	  ljósi	  þessa	  leit	  hugtakið	  upplifunarhagkerfið	  (e.	  experience	  economy)	  

dagsins	  ljós	  innan	  skapandi	  atvinnugreina,	  líkt	  og	  viðburðir	  eru.	  Þeir	  Pine	  og	  Gilmore	  

skrifuðu	  bók	  sem	  fjallar	  um	  upplifunarhagkerfið	  og	  segja	  þar	  meðal	  annars	  að	  fyrirtæki	  
skapa	  einhverja	  ákveðna	  upplifun	  þegar	  að	  þeir	  nálgast	  viðskiptavini	  sína	  og	  tengjast	  þeim	  

á	  persónulegan	  og	  eftirminnilegan	  máta	  (Getz,	  2012,	  bls.	  192,	  Pine	  og	  Gilmore,	  1993,	  bls.	  

3).	  	  
	  	   Af	  ofangreindri	  umfjöllun	  að	  dæma	  má	  með	  sanni	  segja	  að	  upplifun	  neytanda	  eða	  

gesta	  í	  samhengi	  viðburða	  sé	  mikilvæg.	  Líkt	  og	  á	  tónlistarhátíðinni	  Iceland	  Airwaves,	  sem	  
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þróast	  hefur	  og	  stækkað	  í	  gegnum	  árin,	  er	  upplifun	  gesta	  mikilvæg	  og	  umfjöllunin	  sem	  

skapast	  í	  kringum	  hátíðina	  smitar	  út	  frá	  sér	  og	  hefur	  þannig	  áhrif	  á	  markaðssetningu	  og	  

velgengi	  viðburðarins.	  Viðburðastjórar	  og	  aðrir	  sem	  koma	  að	  viðburðum	  leggja	  mikinn	  

metnað	  í	  það	  að	  heilla	  viðskiptavini	  eða	  gesti	  viðburðarins.	  Kennels	  Citrine	  heldur	  því	  fram	  

viðburðastjórar	  hafi	  sérstakan	  þátt,	  þennan„Vá	  þátt“	  (e.	  wow	  factor)	  að	  leiðarljósi.	  Hann	  
segir	  að	  gestir	  viðburðarins	  eigi	  að	  verða	  agndofa	  þegar	  að	  þeir	  mæti	  á	  viðburðinn	  og	  

þegar	  að	  þeir	  fara,	  með	  öðrum	  orðum	  að	  þeir	  upplifi	  viðburðinn	  á	  eftirminnilegan	  hátt.	  

Það	  getur	  þó	  reynst	  erfitt	  að	  skapa	  þennan	  „Vá	  þátt“	  viðburða,	  sérstaklega	  með	  tilliti	  til	  
ólíkrar	  menntunar	  fólks	  eða	  menningar	  (Getz,	  2010,	  bls.	  196).	  Þannig	  upplifa	  ungmenni	  

tónlistarhátíðir	  væntanlega	  talsvert	  öðruvísi	  en	  til	  dæmis	  eldri	  borgarar,	  og	  einnig	  upplifa	  

ungmennin	  sjálf	  slíkar	  hátíðir	  á	  mismunandi	  hátt	  eftir	  því	  hvort	  þau	  eru	  áhorfendur	  eða	  
koma	  að	  undirbúningi	  þeirra.	  	  

	  	   Viðburðastjórar	  hafa	  því	  við	  verðugt	  verkefni	  að	  glíma	  við	  en	  í	  næsta	  kafla	  verður	  

fjallað	  um	  hvað	  viðburðastjórnun	  felur	  í	  sér.	  Í	  þeirri	  umfjöllun	  er	  gott	  að	  hafa	  í	  huga	  allt	  
sem	  fjallað	  hefur	  verið	  um	  hér,	  því	  það	  er	  nauðsynlegt	  fyrir	  viðburðastjórnun	  að	  gera	  sér	  

grein	  fyrir	  því	  hvað	  viðburðir	  séu	  og	  hvað	  í	  þeim	  felst.	  	  
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3 Viðburðastjórnun	  og	  leiðtogafærni	  	  

Í	  kaflanum	  hér	  að	  framan	  var	  gerð	  grein	  fyrir	  fjórtan	  einkennum	  árangursríkra	  viðburða	  (e.	  
best	  events).	  Glöggir	  lesendur	  hafa	  eflaust	  tekið	  eftir	  því	  að	  flest	  þessara	  atriða	  snéru	  að	  
þeim	  sem	  standa	  á	  bak	  við	  viðburðina.	  Til	  að	  mynda	  hvernig	  árangursríkur	  viðburður	  þurfi	  

að	  hafa	  leiðtoga	  sem	  gæddur	  er	  fjölbreyttum	  kostum	  og	  hversu	  mikilvægt	  það	  er	  að	  

viðburðateymið	  sé	  samheldið.	  Einkenni	  þessara	  árangursríku	  viðburða	  snúa	  því	  ekki	  að	  

hljómsveitinni	  sem	  spilar,	  veitingum	  eða	  staðsetningu,	  heldur	  er	  velgengni	  viðburðarins	  

fólgin	  í	  vel	  skipulögðum,	  hæfileikaríkum	  leiðtoga	  og	  samheldnu	  viðburðarteymi	  (Watt,	  

1998,	  bls.	  11).	  

	  	   Á	  bak	  við	  alla	  viðburði	  eru	  einstaklingar	  sem	  stýra	  þeim	  á	  einn	  eða	  annan	  hátt.	  Það	  

eru	  margir	  þættir	  sem	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  þegar	  viðburðir	  eru	  skipulagðir	  og	  þá	  er	  
mikilvægt	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  einkennum	  þeirra,	  markmiðum	  og	  hvaða	  áhrif	  tiltekinn	  
viðburður	  hefur.	  Það	  er	  þó	  ekki	  síður	  mikilvægt	  að	  átta	  sig	  á	  því	  í	  hverju	  viðburðastjórnun	  

felst	  og	  hvað	  maður	  þarf	  að	  hafa	  til	  brunns	  að	  bera.	  Eins	  og	  áður	  kom	  fram	  hefur	  
höfundur	  þessarar	  ritgerða	  unnið	  mikið	  að	  viðburðum,	  stórum	  og	  smáum,	  en	  hún	  hefur	  

aðallega	  tileinkað	  sér	  færni	  í	  viðburðum	  sem	  tengjast	  tónlist	  á	  einn	  eða	  annan	  hátt.	  Þessi	  

færni	  lærist	  að	  mörgu	  leyti	  í	  gegnum	  reynslunám	  og	  að	  fá	  að	  taka	  þátt	  í	  viðburðunum	  
sjálfum	  og	  læra	  þannig.	  Þar	  sem	  reynslan	  verður	  að	  einhverri	  upplifun	  sem	  maður	  tekur	  

með	  sér	  áfram	  í	  lífinu.	  Orðið	  viðburðastjórnun	  felur	  í	  sér	  þá	  framkvæmd	  að	  stjórna	  

viðburðum	  og	  þá	  æfingu	  sem	  í	  því	  felst	  (Quinn,	  2013,	  bls.	  37).	  Viðburðastjórnun	  felur	  í	  sér	  

væntingar	  og	  skipulag	  á	  umgjörð	  eða	  umhverfi	  viðburðarins.	  Hún	  tekur	  mið	  af	  framtíðinni	  
og	  er	  ætlað	  að	  tryggja	  að	  viðburðurinn	  fari	  fram	  eins	  og	  til	  var	  ætlast,	  nái	  settum	  

markmiðum	  og	  skapi	  tilætluð	  áhrif.	  Fræði	  um	  viðburðastjórnun	  eru	  undir	  sterkum	  

áhrifum	  af	  almennum	  fræðum	  um	  stefnu	  og	  áætlanagerð.	  Fræðigreinar	  sem	  fjalla	  um	  

viðburðastjórnun	  eru	  nefnilega	  ekkert	  sérstaklega	  margar,	  eins	  og	  einhverjum	  hefur	  

kannski	  dottið	  í	  hug	  (Quinn,	  2013,	  bls.	  90).	  	  

	  	  	   Hægt	  er	  að	  líta	  á	  viðburði	  sem	  verkefni	  vegna	  þess	  hversu	  margt	  svipar	  til	  varðandi	  

stjórnun	  á	  viðburðum	  og	  verkefnum.	  Hvort	  tveggja	  er	  eitthvað	  einstakt,	  eitthvað	  sem	  

gerist	  einu	  sinni	  og	  hvort	  tveggja	  er	  háð	  tíma.	  Hvernig	  tækni	  við	  verkefnastjórnun	  er	  

notuð	  getur	  því	  verið	  ákveðin	  leið	  til	  að	  ná	  hóflegum	  (e.	  modest)	  árangri	  við	  viðburði.	  En	  

hvers	  vegna	  einungis	  hóflegum	  árangri?	  	  Skýringin	  er	  sú	  að	  viðburðastjórnun,	  fremur	  en	  

verkefnastjórnun,	  getur	  verið	  fremur	  vanþakklátt	  verkefni.	  Fólk	  almennt	  tekur	  ekki	  eftir	  

viðburðastjóra	  þegar	  að	  hann	  er	  í	  burtu	  vegna	  undirbúnings	  vikum	  saman,	  vinnandi	  langt	  
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fram	  á	  nætur	  og	  þarf	  að	  leysa	  mörg	  flókin	  verkefni	  og	  semja	  við	  alls	  konar	  aðila	  til	  þess	  að	  

viðburðurinn	  gangi	  upp.	  Hins	  vegar	  er	  viðburðastjóranum	  alltaf	  kennt	  fyrst	  um	  ef	  eitthvað	  

fer	  úrskeiðis,	  jafnvel	  minni	  háttar	  atriði.	  Í	  bókinni	  Project	  management	  demystified,	  þar	  

sem	  rætt	  er	  um	  verkefnastjórnun,	  er	  lögð	  áhersla	  á	  þau	  tækifæri	  sem	  slík	  stjórnun	  felur	  í	  

sér,	  einnig	  til	  að	  sýna	  fram	  á	  allt	  það	  sem	  fram	  fer	  bak	  við	  tjöldin	  (Reiss,	  2007,	  bls.	  1-‐4;	  
Shone	  og	  Parry,	  2013,	  bls.	  242).	  	  

	  	   Með	  því	  að	  átta	  okkur	  betur	  á	  því	  í	  hverju	  það	  	  felst	  að	  skipuleggja	  viðburði,	  hanna	  

þá	  og	  stjórna	  þeim	  gerum	  við	  þau	  störf	  auðveldari	  og	  áhrifaríkari.	  Viðburðageirinn	  er	  mjög	  
fjölbreyttur	  og	  getur	  mismunandi	  þekking	  gagnast	  fjölbreyttum	  viðburðum	  (Getz,	  2012,	  

bls.	  270).	  Það	  er	  þó	  mikilvægt	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  í	  hverju	  grunnþættir	  

viðburðastjórnunar	  felast.	  	  	  
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3.1 Leiðtogafærni	  	  

Leiðtogi	  er	  sá	  sem	  stýrir	  eða	  gerir	  eitthvað	  sem	  aðrir	  herma	  eftir.	  Að	  vera	  leiðtogi	  er	  
mikilvægasta	  hlutverk	  stjórnenda.	  Í	  minni	  óformlegum	  viðburðum	  taka	  allir	  þátt	  eins	  og	  

þörf	  er	  á	  og	  það,	  að	  vera	  leiðtogi,	  er	  því	  eins	  konar	  sameiginleg	  aðferð,	  þar	  sem	  allir	  

hjálpast	  að.	  Að	  vera	  leiðtogi	  viðburða	  krefst	  innsæis,	  þróunar	  aðferða	  og	  markmiða	  og	  
þess	  að	  hafa	  hvetjandi	  áhrif	  á	  alla	  þá	  sem	  vinna	  að	  viðburðinum	  þannig	  að	  með	  samvinnu	  

allra	  náist	  sett	  markmið.	  Skapandi	  leiðtogar,	  líkt	  og	  í	  viðburðastjórnun,	  styrkja	  starfsfólk	  

sitt	  en	  taka	  einnig	  ábyrgð	  á	  öllum	  þeim	  ákvörðunum	  sem	  starfsfólk	  þeirra	  tekur,	  áhersla	  

þeirra	  er	  að	  ná	  sameiginlegum	  markmiðum	  og	  góðum	  árangri	  viðburðarins	  (Getz,	  2012,	  
bls.	  270).	  

	  	   Leiðtogafærni	  er	  nauðsynleg	  þeim	  sem	  stýra	  viðburðum	  en	  einnig	  eigendum	  og	  
stofnendum	  viðburðarins.	  Leiðtogafærni	  verður	  að	  mestu	  til	  með	  reynslu	  og	  lærðri	  

hegðun,	  líkt	  og	  almennir	  starfsmenn	  verða	  yfirmenn	  og	  síðan	  stjórnendur	  (Getz,	  2012,	  bls.	  
270).	  Til	  dæmis	  gæti	  höfundur	  þessarar	  ritgerðar	  orðið	  framkvæmdastjóri	  Iceland	  
Airwaves	  hátíðarinnar	  með	  því	  að	  þróa	  með	  sér	  leiðtogafærni	  og	  reynslu	  á	  vettvangi	  með	  

því	  að	  vera	  lægra	  settur	  starfsmaður.	  En	  áður	  en	  einhver	  getur	  byrjað	  að	  vera	  leiðtogi	  út	  á	  
við,	  til	  dæmis	  sem	  viðburðastjóri,	  þarf	  sá	  hinn	  sami	  að	  byrja	  hjá	  sjálfum	  sér,	  það	  er	  að	  

segja	  að	  byrja	  heima.	  Það	  kemur	  yfirleitt	  í	  ljós	  snemma	  á	  ævinni	  hvort	  einstaklingar	  hafa	  

leiðtogahæfni	  til	  að	  bera	  eða	  ekki.	  Sjálfið,	  sjálfsvitund	  og	  sjálfsmynd	  einstaklings	  mótast	  

ekki	  síst	  í	  bernsku	  og	  sú	  reynsla	  hefur	  áhrif	  á	  leiðtogafærni	  seinna	  í	  lífinu.	  Ef	  allt	  er	  eins	  og	  

best	  er	  á	  kosið	  gerir	  það	  honum	  fært	  að	  bera	  ábyrgð	  á	  eigin	  tilfinningum,	  hugsunum	  og	  

hegðun	  þegar	  að	  hann	  vex	  úr	  grasi.	  Ef	  eitthvað	  fer	  úrskeiðis	  í	  þessu	  ferli,	  þ.e.	  ef	  

einstaklingurinn	  nær	  ekki	  að	  tileinka	  sér	  þessa	  leiðtogafærni	  í	  sínu	  eigin	  lífi	  snemma,	  er	  sá	  

hinn	  sami	  líklegur	  til	  þess	  að	  leita	  stöðugt	  ytri	  skýringa	  á	  vandræðum	  sínum	  í	  lífinu	  sem	  

gerir	  hann	  vanhæfan	  til	  þess	  að	  axla	  ábyrgð	  á	  leiðtogahlutverkinu.	  Fyrsta	  skrefið	  í	  þeirri	  
átt	  að	  tileinka	  sér	  leiðtogafærni	  er	  að	  treysta	  á	  sjálfan	  sig	  og	  treysta	  eigin	  tilfinningum	  og	  

þannig	  móta	  hugsun	  sína	  og	  atferli	  með	  ábyrgum	  hætti.	  Í	  uppvexti	  fólks	  styðja	  uppalendur	  

við	  þessa	  viðleitni	  en	  síðar	  koma	  til	  aðrir	  áhrifavaldar	  og	  fyrirmyndir	  líkt	  og	  kennarar,	  

yfirmenn,	  vinir	  eða	  þekktir	  leiðtogar	  (Haukur	  Ingi	  Jónasson	  og	  Helgi	  Þór	  Ingason,	  2011,	  bls.	  
13-‐14).	  Þó	  að	  leiðtogafærni	  komi	  í	  ljós	  snemma	  á	  ævinni	  er	  ekki	  þar	  með	  sagt	  að	  ekki	  sé	  

hægt	  að	  læra	  hana	  og	  þróa	  hana	  með	  sér	  í	  gegnum	  ævina,	  allt	  frá	  barnsaldri	  og	  fram	  á	  

unglingsár	  og	  þaðan	  á	  fullorðinsárin.	  Leiðtogafærni	  getur	  einnig	  komið	  í	  ljós	  þegar	  maður	  
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á	  síst	  von	  á	  því	  og	  án	  þess	  að	  viðkomandi	  átti	  sig	  á	  því	  að	  hann	  sé	  einhvers	  konar	  leiðtogi,	  

til	  dæmis	  í	  starfi	  viðburðastjóra.	  	   	  

3.1.1 Leiðtogastílar	  

Leiðtogafærni	  birtist	  í	  þeim	  leiðtogastíl	  sem	  beitt	  er,	  hvort	  sem	  honum	  er	  beitt	  óbeint	  eða	  
beint,	  og	  hefur	  þannig	  áhrif	  á	  aðra.	  Leiðtogastílarnir	  eru	  mismunandi	  og	  geta	  verið	  

verkefnamiðaðir	  eða	  tengslamiðaðir.	  Leiðtogi	  sem	  er	  verkefnamiðaður	  er	  annt	  um	  að	  

skipuleggja	  og	  skilgreina	  hlutverk,	  úthluta	  verkefnum	  og	  útskýra	  þau	  nákvæmlega.	  Hins	  

vegar	  er	  leiðtogi	  sem	  er	  tengslamiðaður	  umhugað	  um	  að	  skapa	  og	  viðhalda	  tengslum	  við	  

samstarfsfólk	  sitt	  með	  opnum	  samskiptum,	  veita	  því	  stuðning	  í	  starfi	  og	  passa	  upp	  á	  að	  

samskiptin	  séu	  greið	  (Haukur	  Ingi	  Jónasson	  og	  Helgi	  Þór	  Ingason,	  2011,	  bls.	  23).	  

Leiðtogastílar	  geta	  þannig	  verið	  mjög	  mismunandi	  og	  í	  bókinni	  Leiðtogafærni:	  
Sjálfsskilningur,	  þroski	  og	  þróun	  er	  þessum	  leiðtogastílum	  gerð	  skil.	  Hér	  á	  eftir	  verður	  þó	  

einungis	  getið	  nokkurra	  leiðtogastíla	  er	  koma	  fram	  í	  áðurnefndri	  bók.	  Verkefnaleiðtogi	  er	  

ein	  tegund	  leiðtoga	  og	  getur	  hann	  haft	  mismunandi	  leiðtogastíla	  á	  valdi	  sínu.	  Þeir	  eiga	  það	  
þó	  sameiginlegt	  að	  beinast	  að	  ákveðnum	  verkefnum	  og	  þar	  með	  viðburðum.	  Telur	  
höfundur	  þessarar	  ritgerðar	  eftirfarandi	  leiðtogastíla	  er	  falla	  undir	  verkefnaleiðtoga	  eiga	  

vel	  við	  innan	  viðburðageirans,	  þó	  svo	  að	  hægt	  væri	  að	  bæta	  enn	  fleirum	  við.	  
	   Verkefnaleiðtogi:	  Gerður	  er	  greinarmunur	  á	  stjórnunarfærni	  og	  leiðtogafærni,	  en	  
stjórnunarfærni	  er	  sá	  hæfileiki	  sem	  fólginn	  er	  í	  að	  móta	  sýn,	  skipuleggja	  og	  framkvæma.	  

Leiðtogafærni	  byggist	  hins	  vegar	  á	  því	  að	  geta	  haft	  áhrif	  á	  aðra,	  ekki	  endilega	  með	  
formlegum	  hætti	  líkt	  og	  með	  beinum	  skipunum,	  heldur	  með	  ýmsum	  óformlegum	  

aðferðum.	  Í	  grófum	  dráttum	  mætti	  segja	  að	  stjórnandi	  beiti	  formlegu	  valdi	  en	  leiðtoginn	  

óformlegu	  valdi.	  Margar	  kenningar	  hafa	  verið	  lagðar	  til	  grundvallar	  um	  það	  hvernig	  

leiðtoginn	  skapi	  sér	  áhrifastöðu	  og	  fjalla	  þessar	  kenningar	  að	  mestum	  hluta	  um	  „...hvaða	  
færni	  einstaklingur	  þarf	  nauðsynlega	  að	  hafa	  til	  þess	  að	  geta	  talist	  leiðtogi“	  (Haukur	  Ingi	  

Jónasson	  og	  Helgi	  Þór	  Ingason,	  2011,	  bls.	  20).	  Í	  verkefnastjórnun	  eða	  viðburðastjórnun	  

felst	  leiðtogafærnin	  aðallega	  í	  því	  að	  móta	  verkefni,	  ákvarða	  þætti	  þess,	  hafa	  skýra	  stefnu,	  
velja	  saman	  rétta	  fólkið,	  móta	  sameiginlega	  markmið	  viðburðarins,	  láta	  hlutina	  gerast	  og	  

vera	  málsvari	  viðburðarins	  út	  á	  við.	  Það	  er	  þó	  ekki	  sjálfgefið	  að	  leiðtoginn	  vinni	  vel	  með	  

öllum	  og	  geti	  fengið	  alla	  til	  þess	  að	  vinna	  með	  sér.	  Á	  öllum	  stigum	  viðburðarins	  er	  þörf	  
fyrir	  leiðtogafærni	  og	  á	  það	  sérstaklega	  við	  þegar	  að	  vandamál	  koma	  upp,	  þegar	  einhver	  

breyting	  verður	  á	  eða	  þegar	  endurskoða	  þarf	  einhverja	  þætti	  viðburðarins	  (Haukur	  Ingi	  

Jónasson	  og	  Helgi	  Þór	  Ingason,	  2011,	  bls.	  20).	  

	  	   Verkefnaleiðtoginn	  velur	  verkefni	  fyrir	  einstaklinga	  eða	  hóp	  eftir	  því	  hvar	  

styrkleikar	  þeirra	  liggja,	  áhugi	  og	  geta.	  Í	  farteskinu	  hefur	  leiðtoginn	  margvíslegar	  leiðir	  til	  
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þess	  að	  hvetja	  starfsfólk	  sitt,	  bæði	  til	  þess	  að	  aðstoða	  þau	  við	  að	  taka	  ákvarðanir	  og	  til	  

þess	  að	  skapa	  tengsl	  milli	  sín	  og	  starfsfólksins.	  Í	  leiðtogafræðum	  er	  talað	  um	  ólíkar	  

aðferðir	  og	  leiðtogastíla,	  að	  átta	  sig	  á	  því	  hvað	  á	  best	  við	  hverju	  sinni	  og	  hvaða	  aðferðum	  

skal	  beita	  í	  mismunandi	  aðstæðum.	  Leiðtogafærni	  er	  meðal	  annars	  fólgin	  í	  því	  að	  gefa	  

samstarfsfólki	  sínu	  tækifæri	  til	  þess	  að	  þroskast	  í	  starfi.	  Með	  því	  að	  þroska	  
leiðtogahæfileika	  sína	  og	  tryggja	  að	  leiðtogafærni	  sé	  í	  hávegum	  höfð	  í	  allri	  verkefnavinnu	  

er	  viðburðateymið	  jafnframt	  í	  stöðugri	  þróun	  (Haukur	  Ingi	  Jónasson	  og	  Helgi	  Þór	  Ingason,	  

2011,	  bls.	  21).	  
	  	   Vanhæfur	  leiðtogi	  getur	  verið	  veiklyndur,	  ómarktækur	  eða	  jafnvel	  alveg	  laus	  við	  

persónutöfra.	  Hann	  getur	  verið	  ófær	  um	  að	  sýna	  hvernig	  hann	  metur	  starfsfólk	  sitt	  eða	  

höndli	  ábyrgð,	  hann	  getur	  skort	  einbeitni,	  áttar	  sig	  ekki	  á	  eigin	  leiðtogastíl	  og	  er	  ekki	  nógu	  
skilvirkur.	  Svo	  getur	  hann	  skort	  félags-‐	  og	  samskiptafærni	  og	  verið	  algjör	  einvaldur	  þegar	  

kemur	  að	  ákvarðantöku.	  Skortur	  á	  leiðtogafærni	  getur	  því	  birst	  í	  ófyrirsjáanlegum	  

stjórnunarstíl,	  varnarstöðu,	  vanþekkingu	  á	  eigin	  líðan,	  hugsun	  og	  hegðun	  og	  í	  takmarkaðri	  
sjálfsstjórn	  (Haukur	  Ingi	  Jónasson	  og	  Helgi	  Þór	  Ingason,	  2011,	  bls.	  22).	  Í	  þessu	  samhengi	  er	  

mikilvægt	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  að	  leiðtogi	  verður	  ekki	  til	  í	  tómarúmi,	  hann	  verður	  

ekki	  til	  „af	  því	  bara.“	  Tilteknar	  aðstæður	  þurfa	  að	  vera	  fyrir	  hendi	  til	  þess	  að	  leiðandi	  
hlutverk	  bjóðist	  eða	  þess	  sé	  krafist.	  Þá	  reynir	  á	  hversu	  vel	  leiðtoginn	  getur	  „lesið“	  hópinn,	  

hversu	  góður	  stjórnandi	  hann	  er	  og	  hversu	  vel	  stíll	  hans	  passar	  við	  hópinn.	  Að	  lokum	  
skiptir	  persónuleiki	  leiðtogans	  miklu	  máli,	  „...svo	  og	  hæfileiki	  hans	  til	  að	  beita	  hugviti,	  
siðviti	  og	  verksviti	  þegar	  óvissa,	  áföll	  eða	  ófyrirsjáanleg	  atvik	  verða“	  (Haukur	  Ingi	  Jónasson	  

og	  Helgi	  Þór	  Ingason,	  2011,	  bls.	  22).	  	  
	  	   Afskiptalausi	  leiðtoginn:	  Sá	  er	  beitir	  þessum	  leiðtogastíl	  treystir	  samstarfsfólki	  sínu	  
og	  gefur	  því	  lausan	  tauminn.	  Hann	  veitir	  engar	  leiðbeiningar	  né	  gerir	  athugasemdir.	  

Starfsmenn	  hans	  eru	  reyndir	  og	  þurfa	  lítið	  á	  handleiðslu	  að	  halda	  til	  þess	  að	  ná	  tilsettum	  
markmiðum.	  Starfsfólkið	  fær	  að	  njóta	  sín	  og	  ákvörðunarvaldið	  er	  lagt	  í	  þeirra	  hendur,	  

þrátt	  fyrir	  að	  leiðtoginn	  hafi	  yfirumsjón	  með	  þeim	  ákvörðunum	  sem	  teknar	  eru.	  Leiðtogi	  

sem	  þessi	  veitir	  starfsfólki	  sínu	  einungis	  hjálp	  þegar	  þess	  er	  þörf	  og	  er	  þeim	  mikill	  
stuðningur.	  Þessi	  leiðtogastíll	  getur	  átt	  mjög	  vel	  við	  viðburðastjóra.	  Þeir	  láta	  oftar	  en	  ekki	  

vald	  sitt	  í	  hendur	  á	  samstarfsfólki	  sínu	  og	  sýna	  því	  þannig	  traust	  en	  sýna	  þó	  einnig	  að	  

starfsfólk	  hans	  getur	  leitað	  til	  hans	  og	  treyst	  á	  stuðning	  hans.	  Með	  því	  að	  sýna	  
afskiptaleysi	  getur	  viðburðastjórinn	  einnig	  stuðlað	  að	  því	  að	  starfsfólk	  hans	  vaxi	  og	  

þroskist	  í	  vinnu	  sinni	  og	  geti	  þannig	  orðið	  leiðtogar	  á	  sínu	  sviði	  innan	  viðburðarins	  (Gilley,	  

Gilley	  og	  Shelton,	  2011,	  bls.	  389).	  Þessum	  leiðtogastíl	  má	  þó	  ekki	  rugla	  saman	  við	  þann	  stíl	  
leiðtoga	  sem	  stendur	  sig	  illa	  gagnavart	  samstarfsfólki	  sínu	  (Haukur	  Ingi	  Jónasson	  og	  Helgi	  

Þór	  Ingason,	  2011,	  bls.	  24).	  
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	  	   Stjórnunarleiðtogi:	  Þessi	  leiðtogi	  sinnir	  meginþáttum	  stjórnunar,	  líkt	  og	  

stefnumótun,	  áætlanagerð,	  verkefnastjórnun	  og	  eftirliti.	  Hann	  ræður	  starfsfólk,	  samhæfir	  

starfskrafta	  og	  sér	  til	  þess	  að	  allir	  vinni	  vel	  saman.	  Hann	  tryggir	  fjármögnun	  og	  

reikningsskil	  auk	  þess	  að	  leiða	  hópinn.	  Starfsfólkið	  leitar	  til	  hans	  ef	  það	  er	  í	  vanda	  statt	  og	  

getur	  spurt	  hann	  ráða.	  Þegar	  litið	  er	  til	  stjórnunar	  er	  oft	  litið	  á	  hana	  sem	  tæknilega	  færni,	  
þar	  sem	  að	  stjórnendur	  ákveða	  með	  hvaða	  hætti	  skal	  ná	  markmiðum	  og	  komast	  þar	  með	  

á	  endapunkt.	  En	  það	  er	  ekki	  síður	  mikilvægt	  að	  hugsa	  sér	  stjórnun	  sem	  ákveðna	  

jafnvægislist	  milli	  stjórnenda	  og	  starfsfólks	  þeirra.	  Þar	  ber	  að	  gæta	  jafnt	  að	  þörfum	  
starfsfólks	  sem	  og	  þeirra	  verkum	  sem	  þarf	  nauðsynlega	  að	  vinna	  (Haukur	  Ingi	  Jónasson	  og	  

Helgi	  Þór	  Ingason,	  2011,	  bls.	  24).	  Leiðtogastíll	  sem	  þessi	  á	  vel	  við	  innan	  viðburðageirans	  

ekki	  síst	  vegna	  þess	  hvernig	  fjallað	  er	  um	  þessa	  jafnvægislist	  á	  milli	  starfsfólks	  og	  
stjórnenda.	  Innan	  viðburðageirans	  er	  mikilvægt	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  allir	  geta	  gert	  mistök,	  

ekki	  síst	  viðburðastjórar.	  Sá	  er	  stjórnar	  verður	  að	  geta	  gagnrýnt	  starfsfólk	  sitt	  á	  

uppbyggilegan	  hátt	  og	  sama	  verður	  að	  ganga	  í	  báðar	  áttar.	  Í	  þessu	  felst	  þetta	  gullna	  
jafnvægi	  á	  milli	  starfsfólks	  og	  viðburðastjóra.	  	  	  

	  	   Náðargjafarleiðtoginn:	  Í	  þessum	  leiðtogastíl	  grundvallast	  persónutöfrar	  leiðtogans	  

og	  hvernig	  hann	  miðlar	  orku	  og	  hvatningu	  til	  starfsfólks	  síns.	  Þessi	  leiðtogastíll	  hefur	  
stundum	  verið	  nefndur	  hetjuleiðtogastíll	  og	  hans	  helsti	  kostur	  er	  hversu	  árangursríkur	  

hann	  getur	  verið.	  Sumir	  halda	  því	  fram	  að	  leiðtogafærni	  einstaklings	  felist	  í	  því	  hvernig	  
hann	  kemur	  fram	  og	  hvernig	  hann	  nær	  að	  heilla	  fólk	  með	  sér	  í	  starfi	  og	  að	  settum	  
markmiðum,	  fremur	  en	  valdastöður	  eða	  aðstæður.	  Auðveldast	  er	  því	  að	  beita	  þessum	  stíl	  

þar	  sem	  leiðtoginn	  hefur	  starfað	  lengi	  og	  áunnið	  sér	  virðingu	  samstarfsfólks.	  Hætta	  þessa	  
leiðtogastíls	  er	  þó	  fólgin	  í	  því	  að	  leiðtoginn	  setji	  sig	  sjálfan	  í	  forgrunninn,	  setji	  sig	  í	  fyrsta	  
sæti,	  og	  þá	  getur	  reynt	  um	  of	  á	  persónulegt	  traust	  fylgjenda	  (Haukur	  Ingi	  Jónasson	  og	  

Helgi	  Þór	  Ingason,	  2011,	  bls.	  25).	  Viðburðastjórar	  hafa	  oftar	  en	  ekki	  starfað	  lengi	  í	  
„bransanum“	  en	  oft	  með	  mismunandi	  starfsfólki.	  Þeir	  hafa	  þó	  skapað	  sér	  ákveðið	  orðspor,	  

gott	  eða	  slæmt.	  Ef	  þeir	  hafa	  skapað	  sér	  gott	  orðspor	  er	  það	  oft	  byggt,	  ásamt	  öðru,	  á	  

persónutöfrum	  og	  hæfileikum	  viðkomandi	  til	  að	  fá	  starfsfólk	  sitt	  með	  sér	  sem	  verður	  því	  
ákveðnir	  fylgjendur	  leiðtogans.	  	  

	  	   Í	  tímaritinu	  Advances	  in	  developing	  human	  resources	  er	  fjallað	  um	  svokallaðan	  

framfaraleiðtoga	  (e.	  developmental	  leader)	  og	  eru	  einkenni	  hans	  að	  mörgu	  leyti	  fólgin	  í	  
ofangreindum	  leiðtogastílum.	  Þar	  er	  fjallað	  um	  leiðtogann	  almennt	  á	  hinum	  ýmsu	  

vettvöngum	  og	  honum	  gerð	  skil	  í	  samhengi	  við	  þroska	  og	  þróun	  fólks	  almennt.	  

Framfaraleiðtogafærni	  (e.	  developmental	  leadership)	  er	  fólgin	  í	  því	  ferli	  að	  útbúa	  fólk	  með	  
þekkingu,	  færni	  og	  þeim	  tækifærum	  sem	  það	  þarfnast	  til	  þess	  að	  vaxa,	  þroskast,	  breytast	  

og	  að	  verða	  áhrifaríkari.	  Þessi	  tegund	  leiðtogafærni	  felur	  í	  sér	  að	  skapa	  samstillt	  tengsl	  
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milli	  samstarfsfólks.	  Þau	  tengsl	  skapast	  aðallega	  með	  opnum	  samskiptum,	  trausti	  og	  

hreinskilni	  í	  umhverfi	  þar	  sem	  að	  starfsfólk	  er	  ekki	  „dæmt“	  fyrir	  mistök	  sín	  eða	  persónu,	  í	  

umhverfi	  þar	  sem	  maður	  hefur	  ekkert	  að	  óttast	  og	  í	  persónulegum	  og	  fagmannlegum	  

samskiptum	  (Gilley,	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  389).	  Innan	  viðburðageirans	  er	  mikilvægt	  að	  hafa	  

þessa	  hluti	  í	  huga,	  sérstaklega	  þar	  sem	  að	  viðburðinn	  getur	  verið	  víðamikill	  og	  þá	  verða	  
samskiptin	  að	  vera	  samstillt	  milli	  leiðtogans	  og	  starfsfólksins.	  Svo	  að	  útkoma	  viðburðarins	  

verði	  eins	  og	  til	  var	  ætlast	  og	  markmiðum	  verði	  náð	  er	  mikilvægt	  að	  allur	  

starfsmannahópurinn	  sé	  samstilltur.	  	  
	  	   Leiðtogafærni	  sem	  fólgin	  er	  í	  framförum	  gefur	  leiðtogum	  færi	  á	  að	  þjóna	  

samstarfsfólki	  með	  mismunandi	  starfsemi	  og	  athöfnum.	  Slík	  samskipti	  geta	  verið	  samþætt	  

samskipti,	  uppbyggileg	  gagnrýni,	  bætt	  framkoma	  og	  í	  gegnum	  hrós	  og	  viðurkenningu	  fyrir	  
vel	  unnin	  störf	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  bæta	  afrek	  starfsfólksins	  og	  framþróun.	  Þessi	  „tækni“	  

leiðtogans	  skilar	  sér	  svo	  í	  áhugsasömu,	  afkastamiklu	  starfsfólki	  sem	  tilbúið	  er	  að	  takast	  á	  

við	  áskoranir,	  sýna	  frumkvæði,	  er	  nýjungagjarnt	  og	  verður	  að	  lokum	  fært	  til	  að	  leysir	  úr	  
ágreiningi	  eða	  vandamálum	  á	  skapandi	  hátt.	  Framfaraleiðtogar	  undirbúa	  því	  starfsfólk	  sitt	  

til	  þess	  að	  þroskast	  og	  þróast	  í	  starfi	  á	  eigin	  forsendum,	  fremur	  en	  að	  þeir	  sjálfir	  þroski	  og	  

þrói	  starfsfólk	  sitt	  (Gilley,	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  389).	  	  
	  	   Framfaraleiðtogar	  trúa	  því	  að	  velgengi	  fyrirtækis,	  eða	  viðburðar,	  velti	  á	  velgengni	  

starfsfólks	  þess	  (Gilley,	  Gilley,	  McConnell	  og	  Veliquette,	  2010,	  bls.	  30).	  Þar	  af	  leiðandi	  
leggja	  þeir	  áherslu	  á	  vöxt	  starfsfólks	  síns	  og	  þróun	  þess	  og	  setur	  velferð	  þeirra	  ofar	  sinni	  
eigin.	  Leiðtogar	  af	  þessu	  tagi	  leitast	  stöðugt	  við	  að	  skora	  á	  samstarfsfólk	  sitt	  til	  þess	  að	  

bæta	  sig	  og	  breytast,	  hvetja	  og	  hrósa	  áhættusömum	  ákvörðunum	  og	  nýjungum	  og	  veita	  
starfsfólkinu	  verkfæri	  og	  frelsi	  til	  þess	  að	  njóta	  velgengni.	  Þeir	  hafa	  framtíðarsýn	  og	  
framtíðarmarkmið	  og	  eru	  hæfilega	  bjartsýnir	  og	  taka	  hlutunum	  með	  fyrirvara.	  Þeir	  taka	  

persónulegar	  áhættur	  og	  eru	  tilbúnir	  til	  þess	  að	  gera	  mistök	  og	  læra	  af	  þeim	  og	  eru	  knúnir	  
áfram	  af	  eigin	  heiðarleika	  og	  hvetja	  aðra	  til	  þess	  að	  gera	  sitt	  besta	  (Gilley,	  o.fl.,	  2011,	  bls.	  

389-‐390).	  Framfaraleiðtogar	  hafa	  nokkra	  persónulega	  eiginleika,	  þar	  má	  nefna	  brennandi	  

áhuga,	  sjálfstjórn,	  óhlutdrægni,	  sjálfstraust,	  heiðarleika,	  víðsýni,	  sveigjanleika	  og	  
útsjónarsemi.	  Þeir	  eru	  vinalegir,	  bjartsýnir	  og	  jákværðir.	  Til	  viðbótar	  verða	  þessir	  leiðtogar	  

að	  geta	  tekið	  gagnrýni,	  viðhaldið	  kímnigáfu,	  leyft	  öðrum	  að	  koma	  með	  tillögur	  og	  verið	  

móttækilegir	  fyrir	  mistökum	  jafnt	  sem	  velgengi	  starfsfólksins	  (Gilley,	  o.fl.,	  2011,	  bls.393).	  	  
	  	  	   Viðburðastjórar	  eru	  leiðtogar	  í	  sínu	  starfi	  og	  eru	  þeir	  oftar	  en	  ekki	  hluti	  af	  einni	  

heild	  sem	  viðburðateymið	  er.	  Eins	  og	  áður	  sagði	  hefur	  höfundur	  þessarar	  ritgerðar	  starfað	  

lengi	  innan	  viðburðageirans	  og	  finnst	  að	  þessir	  ofangreindu	  leiðtogastílar	  geti	  átt	  mjög	  vel	  
við	  á	  því	  sviði.	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  geta	  unnið	  á	  jafningjagrundvelli	  sem	  viðburðastjóri	  og	  

geta	  verið	  í	  góðum	  samskiptum	  við	  starfsfólk	  sitt.	  Þannig	  verður	  útkoma	  viðburðarins	  sem	  
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vænlegust,	  þegar	  viðburðateymið	  í	  heild	  sinni	  vinnur	  eins	  og	  vel	  smurð	  vél	  sem	  þó	  þarf	  að	  

bera	  olíu	  á	  öðru	  hverju	  þannig	  að	  allir	  geti	  þróast	  og	  þroskast	  í	  sínu	  starfi.	  	  

3.2 Viðburðastjórnun	  og	  reynslunám	  

Það	  að	  taka	  þátt	  í	  framkvæmd	  og	  undirbúningi	  viðburðar	  getur	  falið	  í	  sér	  veigamikið	  

reynslunám,	  að	  viðkomandi	  læri	  af	  reynslunni.	  Höfundur	  er	  svo	  heppinn	  að	  hafa	  öðlast	  

sína	  þekkingu	  á	  viðburðum	  og	  viðburðastjórnun	  að	  stórum	  hluta	  í	  gegnum	  slíkt	  

reynslunám	  og	  getað	  nýtt	  þau	  tækifæri	  sem	  hafa	  boðist	  til	  að	  læra	  viðburðastjórnun	  í	  

verki.	  Reynslunám	  er	  hluti	  af	  óformlegu	  námi	  sem	  á	  sér	  stað	  á	  óformlegum	  vettvangi	  og	  er	  
oft	  notað	  í	  starfi	  með	  ungmennum,	  til	  dæmis	  í	  félagsmiðstöðvum	  (Reykjavíkurborg,	  2015,	  

bls.	  6).	  Líklega	  er	  heimsspekingurinn,	  sálfræðingurinn	  og	  uppeldisfrömuðurinn	  John	  

Dewey	  einn	  sá	  þekktasti	  innan	  hugmyndafræði	  reynslunáms.	  Kenningar	  hans	  um	  
reynslunám	  (e.	  Learning	  by	  doing)	  felast	  að	  stærstum	  hluta	  í	  því	  að	  börn	  og	  ungmenni	  séu	  

virkir	  þátttakendur	  og	  séu	  skapandi	  í	  stað	  þess	  að	  fara	  einungis	  eftir	  fyrirmælum	  

leiðbeinanda.	  Með	  því	  að	  tengja	  reynslunám	  við	  námsgreinar	  væri	  þannig	  hægt	  að	  stuðla	  

að	  auknum	  þroska	  barnsins	  (Árni	  Guðmundsson,	  2007,	  bls.	  27).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Samkvæmt	  reynslunámshring	  Kolbs	  er	  rík	  áhersla	  lögð	  á	  að	  upplifun	  verði	  að	  

menntandi	  reynslu	  þegar	  viðkomandi	  hefur	  ígrundað	  hana	  (Jakob	  Frímann	  Þorsteinsson,	  
2012,	  bls.	  81).	  Þegar	  að	  fólk	  mætir	  á	  viðburði,	  hvort	  sem	  það	  fer	  á	  tónleika	  eða	  bara	  í	  
afmæli,	  þá	  gerir	  það	  sér	  kannski	  ekki	  grein	  fyrir	  hver	  reynsla	  þeirra	  er	  af	  viðburðinum.	  

Gestum	  viðburða	  gætu	  hafa	  fundist	  skemmtilegt	  eða	  leiðinlegt,	  en	  upplifunin	  verður	  
líklega	  ekki	  að	  menntandi	  reynslu	  nema	  að	  hún	  sé	  ígrunduð.	  Mikilvægt	  er	  því	  fyrir	  þá	  sem	  
skipuleggja	  viðburði	  að	  ígrunda	  upplifun	  sína	  af	  viðburðinum	  þannig	  að	  þeir	  geti	  lært	  af	  

reynslunni.	  Því	  alltaf	  geta	  þeir	  lært	  eitthvað	  nýtt	  og	  bætt	  sig	  í	  starfi	  sínu	  og	  ætla	  má	  að	  
fagmennska	  byggi	  að	  verulegu	  leyti	  á	  þessari	  viðleitni.	  John	  Dewey	  mælti	  svo	  að	  „við	  

lærum	  ekki	  að	  reynslunni.	  Við	  lærum	  með	  því	  að	  ígrunda	  reynsluna.“	  Með	  því	  getur	  

reynslunám	  verðið	  mikilvægt	  verkfæri	  í	  viðburðastjórnun	  þar	  sem	  að	  viðburðastjórar	  og	  

aðrir	  sem	  koma	  að	  viðburðinum	  eru	  sífellt	  að	  læra	  að	  reynslunni	  svo	  að	  til	  dæmis	  
framþróun	  eigi	  sér	  stað	  í	  starfi.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Þátttaka	  ungmenna	  í	  framkvæmd	  og	  undirbúningi	  viðburða	  er	  mikilvægur	  

vettvangur	  óformlegs	  náms	  og	  þar	  með	  reynslunáms.	  Þá	  er	  mikilvægt	  sem	  leiðbeinandi	  að	  

halda	  rétt	  á	  spöðunum	  svo	  námstækifæri	  líti	  dagsins	  ljós	  og	  ungmenni	  geti	  með	  því	  
þroskast	  og	  öðlast	  þekkingu	  í	  gegnum	  þátttöku	  á	  viðburðum.	  
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4 Þátttaka	  ungmenna	  í	  framkvæmd	  viðburða	  

Þegar	  að	  þátttaka	  ungmenna	  í	  framkvæmd	  viðburða	  er	  skoðuð	  er	  mikilvægt	  að	  hafa	  í	  
huga	  hvaða	  námstækifæri	  felast	  í	  undirbúningi	  og	  framkvæmd	  viðburða	  og	  hverjir	  það	  eru	  
sem	  taka	  þátt.	  Í	  þessu	  samhengi	  má	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvaða	  aðferðum	  starfsmaður	  eða	  

leiðbeinandi	  ungmenna	  vinnur	  eftir	  og	  hvaða	  aðferðum	  hann	  beitir	  til	  þess	  að	  vinna	  með	  

ungmennum	  á	  þessum	  vettvangi.	  Eins	  og	  fram	  kom	  hér	  að	  ofan	  felst	  viðburðastjórnun	  og	  

þar	  með	  þátttaka	  í	  viðburðum	  að	  mörgu	  leyti	  í	  reynslunámi	  og	  getur	  það	  verið	  mikilvægt	  

fyrir	  leiðbeinendur	  að	  nýta	  sér	  verkfæri	  reynslunáms	  þar	  sem	  að	  reynslan	  er	  ígrunduð	  svo	  

menntun	  felist	  í	  reynslunni.	  	  

	  	   Eins	  og	  áður	  hefur	  komið	  fram	  hefur	  höfundur	  reynslu	  af	  því	  að	  virkja	  ungmenni,	  

og	  þar	  með	  nýta	  krafta	  þeirra,	  með	  sér	  í	  vinnu	  á	  stórum	  viðburðum,	  líkt	  og	  
tónlistarhátíðum	  hér	  á	  landi.	  Í	  þessum	  kafla	  verður	  meðal	  annars	  skyggnst	  inn	  í	  hugarheim	  
þessara	  ungmenna,	  þeirra	  Anton	  Emils	  Albertssonar,	  Egils	  Ástráðssonar	  og	  Þórdísar	  Köru	  

Valsdóttur,	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  styrkja	  umfjöllunina	  enn	  fremur.	  Þau	  voru	  viljug	  að	  
láta	  í	  té	  umsögn	  sína	  um	  það	  hvaða	  upplifun	  þau	  höfðu	  af	  því	  að	  taka	  þátt	  í	  viðburðum	  líkt	  

og	  tónlistarhátíðum,	  hvaða	  veganesti	  þau	  taka	  með	  sér	  áfram	  í	  lífinu	  eftir	  reynsluna	  og	  

hvaða	  áhrif	  höfundur	  þessarar	  ritgerðar	  hafði	  á	  vinnu	  þeirra	  í	  þessum	  tilteknu	  viðburðum	  
(sjá	  nánar	  í	  viðkauka	  2).	  	  

	  	   Áður	  hefur	  því	  verið	  lýst	  hvernig	  hægt	  er	  að	  þróa	  með	  sér	  leiðtogafærni	  snemma	  á	  

ævinni	  og	  þannig	  orðið	  leiðtogi	  í	  eigin	  lífi	  áður	  en	  maður	  getur	  orðið	  leiðtogi	  á	  öðrum	  

vígstöðum.	  Þátttaka	  ungmenna	  í	  framkvæmd	  viðburða	  getur	  því	  skipt	  veigamiklu	  máli	  
fyrir	  þroska	  þeirra	  og	  framþróun	  í	  lífinu.	  Í	  félagsmiðstöðvarstarfi	  fyrir	  ungmenni	  á	  

aldrinum	  13-‐16	  ára	  er	  lögð	  áhersla	  á	  virka	  þátttöku,	  reynslunám,	  lýðræði	  og	  mannréttindi.	  

Í	  eðli	  sínu	  er	  starfið	  forvarnarstarf	  þar	  sem	  unnið	  er	  með	  viðhorf	  og	  atferli	  unglinga	  í	  átt	  til	  

heilbrigðs	  lífsernis	  og	  virkni	  í	  samfélaginu.	  Helstu	  verkþættir	  og	  starfsemi	  innan	  

félagsmiðstöðvarstarfs	  eru	  viðburðir	  ásamt	  opnu	  starfi,	  hópastarfi	  og	  fræðslu.	  Viðburðir	  

sem	  félgasmiðstöðvar	  standa	  fyrir	  geta	  verið	  af	  ýmsum	  toga.	  Í	  flestum	  tilfellum	  eru	  það	  

ungmennin	  sem	  sjálf	  hafa	  tekið	  að	  sér	  að	  skipuleggja	  og	  sjá	  um	  viðburði	  í	  samstarfi	  við	  

starfsfólk.	  Til	  dæmis	  geta	  þetta	  verið	  tónleikar,	  böll,	  ýmsar	  sýningar,	  Skrekkur	  

(hæfileikakeppni	  grunnskóla),	  ferðir	  eða	  annars	  konar	  viðburðir.	  Þegar	  ungmenni	  fá	  

tækifæri	  til	  að	  halda	  viðburð	  gefur	  það	  þeim	  tækifæri	  til	  þess	  að	  koma	  eigin	  hugmyndum	  

á	  framfæri	  og	  taka	  þátt	  í	  að	  skipuleggja	  og	  framkvæma	  þær	  í	  samráði	  við	  starfsfólk	  og	  

getur	  það	  verið	  afar	  lærdómsríkt	  ferli.	  Skipulagning	  viðburða	  getur	  sömuleiðis	  falið	  í	  sér	  
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frábært	  tækifæri	  til	  að	  mynda	  persónuleg	  tengsl	  og	  skapað	  samkennd	  innan	  hóps	  

ungmenna.	  Skipulagning	  viðburða	  felur	  í	  sér	  ný	  og	  spennandi	  tækifæri	  fyrir	  ungmennin	  

sem	  víkka	  hjá	  þeim	  sjóndeildarhringinn	  (Reykjavíkurborg,	  2015,	  bls.	  21).	  	  

	  	   Í	  þessu	  samhengi	  má	  velta	  því	  fyrir	  sér	  af	  hverju	  eða	  hvernig	  ungmenni	  taka	  þátt	  í	  

undirbúningi	  og	  framkvæmd	  viðburða.	  Er	  það	  vegna	  áhuga,	  eða	  vegna	  þess	  að	  það	  er	  
hluti	  af	  félagsmiðstöðvarstarfi	  þeirra?	  Er	  hægt	  með	  markvissum	  og	  skipulögðum	  hætti	  að	  

fá	  ungmenni	  til	  þess	  að	  taka	  þátt	  í	  viðburðum?	  Er	  fagfólki	  á	  þessu	  sviði,	  sem	  starfar	  með	  

ungmennum,	  að	  fullu	  ljóst	  hvaða	  tækifæri	  leynast	  í	  þátttöku	  ungmenna	  í	  viðburðum?	  Það	  
má	  einnig	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  að	  það	  sé	  tilviljunum	  háð	  hverjir	  eru	  með	  í	  undirbúningi	  og	  

framkvæmd	  viðburða.	  Eru	  það	  kannski	  bara	  þessi	  öflugu	  og	  duglegu	  ungmenni?	  Höfundur	  

þessarar	  ritgerðar	  hefur	  unnið	  í	  félagsmiðstöð	  hátt	  í	  fimm	  ár	  og	  hefur	  verið	  leiðbeinandi	  
ungmenna	  í	  þátttöku	  þeirra	  í	  viðburðum.	  Á	  þessum	  árum	  hefur	  reynslan	  sýnt	  að	  áhuginn	  

þarf	  að	  sjálfsögðu	  að	  liggja	  fyrir	  og	  það	  er	  leiðbeinandans	  að	  kveikja	  þann	  áhuga	  hjá	  

ungmennunum.	  Leiðtogahæfileikarnir	  sem	  kannski	  kúra	  undir	  yfirborðinu	  fá	  þá	  að	  líta	  
dagsins	  ljós	  um	  leið	  og	  viðkomandi	  fær	  að	  takast	  á	  við	  kannski	  flókin	  og	  ögrandi	  verkefni	  

og	  fær	  að	  láta	  ljós	  sitt	  skína.	  Einnig	  er	  mikilvægt	  að	  fá	  þau	  ungmenni	  sem	  til	  dæmis	  standa	  

höllum	  fæti	  í	  hinu	  hefðbundna	  skólastarfi,	  námslega	  eða	  félagslega,	  til	  þess	  að	  taka	  þátt	  í	  
viðburðum	  með	  markvissum	  hætti.	  Þátttakan	  sjálf	  getur	  þá	  verið	  eins	  konar	  styrking	  fyrir	  

viðkomandi	  sem	  gæti	  í	  tímans	  rás	  hlotið	  viðurkenningu	  í	  kjölfarið	  fyrir	  störf	  sín	  á	  þessu	  
sviði.	  	  
	  	   Viðburðir	  hafa	  fjölþætt	  áhrif	  og	  þátttaka	  í	  stjórnun	  viðburða	  getur	  haft	  tækifæri	  

fyrir	  ungmenni	  til	  þess	  að	  þrokast	  og	  menntast.	  En	  með	  hvaða	  faglega	  hætti	  get	  
leiðbeinendur	  staðið	  að	  verki	  þannig	  að	  ungmenni	  sem	  taka	  þátt	  í	  viðburðastjórnun	  hafi	  
hag	  af	  því?	  	   	  

4.1 Hlutverk	  leiðbeinandans	  	  

Hlutverk	  leiðbeinanda	  í	  viðburðum	  þar	  sem	  að	  ungmenni	  sjá	  aðallega	  um	  	  skipulagningu	  

getur	  verið	  flókið.	  Það	  felst	  að	  mörgu	  leyti	  í	  því	  að	  hafa	  yfirumsjón	  og	  standa	  og	  falla	  með	  
þeim	  hugmyndum	  sem	  ungmennin	  hafa	  fram	  að	  færa.	  Rétt	  eins	  og	  lýst	  var	  hér	  að	  ofan	  

hvað	  varðar	  	  leiðtoga	  í	  viðburðum	  þar	  sem	  	  leiðtoginn	  stendur	  og	  fellur	  með	  ákvörðunum	  

starfsfólks	  síns.	  Sem	  leiðbeinandi	  felst	  hlutverkið	  að	  mörgu	  leyti	  í	  því	  að	  „veiða“	  ungmenni	  

í	  ákveðin	  verkefni	  með	  því	  til	  dæmis	  að	  taka	  mið	  af	  styrkleika	  þeirra	  og	  áhuga	  og	  að	  gera	  
verkefnin	  eða	  viðburðina	  spennandi	  og	  áhugaverða.	  Guðmundur	  Ari	  Sigurjónsson	  lagði	  

fram	  hugtakið	  skuggastjórnandi	  sem	  hugtak	  yfir	  leiðbeinanda	  í	  viðburðastjórnun	  með	  

ungmennum.	  Hugtakinu	  lýsir	  hann	  sem	  svo	  að	  skuggastjórnandinn	  sé	  ábyrgðaraðili	  yfir	  
verkefninu	  og	  hefur	  yfirumsjón	  en	  hann	  leiðbeinir	  öðrum	  verkefnastjórum,	  ungmennum,	  
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við	  það	  að	  framkvæma	  verkefnið	  (Guðmundur	  Ari	  Sigurjónsson,	  2013).	  Hann	  hefur	  því	  

auga	  með	  verkefninu	  og	  aðstoðar	  við	  framkvæmd	  þess	  en	  lætur	  „undirmenn“	  sína	  verða	  í	  

raun	  „yfirmenn“	  sína.	  Munurinn	  á	  viðburðastjóra	  og	  skuggastjóra	  er	  því	  fólginn	  í	  því	  að	  

viðburðastjóri	  skipuleggur	  viðburði,	  framkvæmir	  þá	  og	  metur	  þá,	  en	  skuggastjórnandi	  sér	  

til	  þess	  að	  aðrir	  skipuleggi,	  framkvæmi	  og	  meti	  verkefnið	  (Guðmundur	  Ari	  Sigurjónsson,	  
2013).	  	  

	  	   Það	  starf	  sem	  leiðbeinendur	  vinna	  með	  ungu	  fólki	  á	  óformlegum	  vettvangi,	  líkt	  og	  í	  

félagsmiðstöðvum	  eða	  á	  viðburðum,	  felst	  að	  stórum	  hluta	  í	  því	  að	  vera	  þeim	  innan	  
handar.	  Á	  þessum	  óformlega	  vettvangi	  gerast	  töfrarnir	  því	  þar	  fá	  til	  dæmis	  þeir	  sem	  oft	  

eru	  útundan	  í	  almennu	  skólastarfi	  að	  láta	  ljós	  sitt	  skína	  á	  eigin	  forsendum	  og	  er	  ekki	  gefin	  

töluleg	  einkunn	  fyrir	  afrek	  sín.	  Óformlegir	  leiðbeinendur	  (e.	  informal	  educators)	  hafa	  
löngum	  skilgreint	  sig	  með	  því	  að	  leggja	  áherslu	  á	  það	  sem	  þeir	  eru	  ekki	  og	  í	  grunninn	  eru	  

þeir	  ekki	  kennarar	  í	  hefðbundnu	  skólastarfi.	  Óformlegir	  leiðbeinendur	  eru	  þeir	  taldir	  sem	  

bjóða	  val	  til	  náms	  en	  neyða	  ekki	  einn	  né	  neinn.	  Þeir	  bjóða	  því	  upp	  á	  frelsi	  en	  skipa	  ekki	  
fyrir	  og	  leitast	  við	  að	  styrkja	  einstaklinga	  og	  byggja	  þá	  upp.	  Það	  er	  þó	  ekki	  þar	  með	  sagt	  að	  

óformlegir	  og	  formlegir	  leiðbeinendur	  eða	  kennarar	  eigi	  ekkert	  sameiginlegt.	  Bæði	  

formlegir	  og	  óformlegir	  leiðbeinendur	  þurfa	  að	  hafa	  gætur	  á	  umhverfinu	  (Jeffs,	  2005,	  bls.	  
22-‐23)	  og	  að	  ungmennunum	  sé	  búin	  hvetjandi	  umgjörð.	  	  Viðburðir	  geta	  til	  dæmis	  skapað	  

slíka	  umgjörð	  og	  umhverfi	  til	  náms.	  Því	  það	  er	  einmitt	  í	  þessu	  dýnamíska	  og	  fjölþætta	  
umhverfi	  sem	  tækifæri	  leynast	  til	  alls	  konar	  náms	  og	  þroska.	  Þannig	  verður	  það	  meðal	  
annars	  hlutverk	  hins	  óformlega	  leiðbeinanda	  að	  stuðla	  að	  námi.	  Hinar	  formlegu	  aðferðir	  

leiðbeinenda	  fela	  hins	  vegar	  í	  sér	  að	  þær	  reyna	  að	  stjórna	  umhverfinu	  á	  þann	  hátt	  sem	  
ómögulegt	  er	  fyrir	  óformlega	  leiðbeinendur	  að	  gera.	  Óformlegt	  nám	  er	  byggt	  í	  kringum	  
samtal	  en	  formlegt	  nám	  á	  einhverri	  ákveðinni	  námskrá	  (Jeffs,	  2005,	  bls.	  22-‐23).	  Hlutverki	  

óformlegs	  leiðbeinanda	  í	  starfi	  með	  ungmennum	  getur	  því	  verið	  lýst	  eins	  og	  gert	  var	  hér	  
að	  ofan,	  sem	  eins	  konar	  starf	  skuggastjórnanda,	  en	  starfið	  getur	  einnig	  verið	  skilgreint	  

sem	  eins	  konar	  ráðgjafa-‐	  eða	  kennnarastarf.	  Í	  þessu	  samhengi	  geta	  leiðbeinendur	  gefið	  

góð	  ráð	  án	  þess	  þó	  að	  skipa	  fyrir.	  Með	  þeim	  hætti	  er	  hægt	  að	  nálgast	  ungmennin	  á	  
jafningjagrundvelli	  og	  þannig	  reynt	  að	  leiðbeina	  þeim	  í	  lífi	  sínu,	  starfi	  eða	  verkefnum	  (Gina	  

McLead,	  2010,	  bls.	  102-‐107).	  Egill	  Ástráðsson,	  ungmenni,	  lýsir	  því	  á	  eftirfarandi	  hátt	  

hvernig	  honum	  finnst	  best	  að	  vinna	  undir	  handleiðslu	  á	  stórum	  viðburðum,	  líkt	  og	  
tónlistarhátíðum,	  þar	  sem	  honum	  var	  hálfpartinn	  hent	  út	  í	  djúpu	  laugina:	  	  

	  	  

	  Mikilvægt	  er,	  til	  dæmis	  fyrir	  mig	  þegar	  að	  ég	  vann	  á	  minni	  fyrstu	  	  	  
	  tónlistarhátíð,	  að	  yfirmenn	  mínir	  hafi	  lag	  á	  ákveðnu	  jafnvægi.	  Hvenær	  	  	  
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	  gefin	  er	  nægilega	  mikil	  ábyrgð	  til	  að	  ég	  geti	  sinnt	  verkefninu	  eftir	  minni	  	  

	  bestu	  getu,	  ekki	  of	  mikil	  til	  að	  það	  verði	  mér	  ofviða	  og	  ekki	  of	  lítil	  þannig	  	  

	  að	  kraftar	  mínir	  nýtist	  ekki	  (Egill	  Ástráðsson,	  ungmenni,	  munnleg	  	  

	  heimild	  1.	  apríl	  2015).	  

	  

Hér	  lýsir	  hann	  hversu	  mikilvægt	  honum	  finnst	  að	  honum	  sé	  treyst	  en	  þó	  ekki	  þannig	  

að	  það	  sé	  gert	  til	  þess	  að	  honum	  mistakist.	  Með	  orð	  Egils	  í	  huga	  og	  umfjöllunni	  um	  

hlutverk	  leiðbeinanda	  er	  því	  mikilvægt	  fyrir	  þá	  að	  fóstra	  þessi	  tækifæri	  sem	  viðburði	  hafa	  
upp	  á	  að	  bjóða.	  Á	  óformlegum	  vettvangi	  þar	  sem	  að	  námstækifæri	  geta	  vera	  verið	  á	  

hverju	  strái	  er	  nauðsynlegt	  fyrir	  leiðbeinendur	  að	  hafa	  réttu	  verkfærin	  í	  höndunum	  og	  

gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  hvaða	  áhrif	  þátttaka	  í	  viðburðum	  getur	  haft	  fyrir	  ungmenni.	  Þessi	  
verkfæri	  geta	  verið	  falin	  í	  lýðræði	  og	  virkri	  þátttöku.	  Með	  því	  að	  nýta	  okkur	  það	  í	  starfi	  

geta	  tækifærin	  legið	  víða	  og	  þannig	  þroskast	  og	  menntast	  ungmenni	  í	  gegnum	  viðburði.	  	  

4.2 Að	  ljá	  rödd	  	  

Þegar	  að	  ungmenni	  koma	  að	  viðburðum	  er	  nauðsynlegt	  að	  nýta	  sér	  lýðræði	  í	  starfi.	  Þar	  
sem	  að	  allir	  fá	  að	  hafa	  sína	  eigin	  skoðun	  og	  þar	  sem	  engin	  skoðun	  er	  röng.	  Líkt	  og	  fram	  

kom	  hér	  að	  ofan	  eru	  leiðbeinendur	  ungmenna	  í	  viðburðum	  einskonar	  skuggastjórnendur	  
og	  standa	  og	  falla	  með	  ákvörðunum	  ungmennanna	  og	  reyna	  að	  leiðbeina	  þeim	  á	  
uppbyggilegan	  hátt.	  Í	  félagsmiðstöðvarstarfi	  er	  einn	  grunnþáttur	  starfsins	  lýðræði.	  

Unglingar	  fá	  þjálfun	  í	  að	  viðra	  skoðanir	  sínar,	  hlusta	  á	  aðra	  og	  setja	  sig	  í	  spor	  annarra.	  
Hugmyndafræði	  lýðræðis	  styrkir	  sjálfsmynd	  unglinga,	  eflir	  gagnrýna	  hugsun	  og	  eykur	  
víðsýni.	  Með	  lýðræði	  og	  aðferðum	  þess	  eru	  unglingar	  þjálfaðir	  í	  að	  hafa	  áhrif	  á	  líf	  sitt	  og	  

starf.	  Leitast	  er	  við	  að	  efla	  sjálfstæði	  og	  ábyrgð	  þeirra	  sem	  einstaklinga	  og	  hvetja	  þá	  til	  að	  
hafa	  mótandi	  áhrif	  á	  nærumhverfi	  sitt	  og	  samfélag	  (Reykjavíkurborg,	  2015,	  bls.	  7).	  	  

	  	  	   Hér	  áður	  fyrr	  hafði	  ungt	  fólk	  ekki	  eins	  mikið	  vægi	  og	  það	  gerir	  nú	  og	  til	  að	  mynda	  

hér	  á	  Íslandi	  áður	  fyrr	  var	  hugtakið	  unglingar	  varla	  til,	  þú	  varst	  annað	  hvort	  barn	  eða	  

fullorðinn.	  En	  í	  nútímasamfélagi	  heyrist	  rödd	  ungs	  fólks	  mun	  meira	  og	  ungt	  fólk	  gegnir	  
ábyrgðarstöðum	  á	  mörgum	  sviðum,	  til	  dæmis	  í	  félagsmiðstöðvum.	  Roger	  Hart	  nokkur	  

lagði	  fram	  kenningu	  um	  virka	  þátttöku	  ungs	  fólks.	  Kenningin	  felur	  í	  sér	  átta	  þrep	  virkrar	  

þátttöku	  þar	  sem	  að	  hvert	  þrep	  felur	  í	  sér	  mismunandi	  virka	  þátttöku	  ungmenna.	  Þrep	  eitt	  

til	  þrjú	  eru	  flokkuð	  sem	  neikvæð	  þátttaka.	  Þrep	  eitt	  felur	  í	  sér	  að	  fullorðnir	  ljúgi	  til	  um	  
þátttöku	  ungmenna	  (e.	  young	  people	  are	  manipulated).	  Það	  á	  sér	  stað	  með	  því	  að	  

fullorðnir	  nota	  ungt	  fólk	  til	  þess	  að	  styðja	  það	  sem	  á	  sér	  stað	  og	  láta	  sem	  svo	  að	  verkefnið	  

eða	  viðburðinn	  sé	  innblásið	  af	  ungu	  fólki.	  Þrep	  tvö	  felur	  í	  sér	  ungmenni	  séu	  notuð	  sem	  
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skraut	  (e.	  decoration),	  þ.e.	  að	  þau	  eru	  notuð	  til	  þess	  að	  hjálpa	  eða	  styrkja	  á	  óbeinan	  hátt	  

en	  hinir	  fullorðnu	  láta	  þó	  ekki	  eins	  og	  að	  verkefnið	  eða	  viðburðurinn	  sé	  innblásinn	  af	  ungu	  

fólk	  líkt	  og	  í	  þrepi	  eitt.	  Í	  þrepi	  þrjú	  eru	  ungmenni	  aðeins	  þátttakendur	  að	  nafninu	  til	  (e.	  

tokenism)	  og	  virðist	  sem	  að	  þeim	  sé	  gefin	  rödd	  en	  í	  raun	  hafa	  þeir	  lítil	  eða	  engin	  áhrif.	  

Þrep	  fjögur	  og	  fimm	  eru	  flokkuð	  sem	  samstarfsþátttaka	  en	  í	  þrepi	  fjögur	  eru	  ungmennum	  
gefin	  skýr	  en	  einföld	  verkefni	  (e.	  assigned	  but	  informed)	  og	  eru	  upplýst	  um	  af	  hverju	  og	  

hvernig	  þau	  eiga	  að	  taka	  þátt.	  Þrep	  fimm	  felur	  í	  sér	  að	  ungmenni	  séu	  spurð	  álits	  á	  

verkefnum	  eða	  viðburðum	  sem	  stjórnuð	  eru	  af	  fullorðnum	  (e.	  consulted	  and	  informed).	  
Ungmennin	  eru	  upplýst	  um	  það	  hvernig	  álit	  þeirra	  nýtist	  og	  hver	  útkoman	  verður	  af	  

ákvörðunum	  hinna	  fullorðnu.	  Þrep	  sex,	  sjö	  og	  átta	  eru	  flokkuð	  sem	  raunveruleg	  þátttaka.	  Í	  

þrepi	  sex	  hafa	  hinir	  fullorðnu	  frumkvæði	  en	  ungmennin	  eru	  strax	  fengin	  að	  borðinu	  (e.	  
adult-‐initiated,	  shared	  decisons	  with	  young	  people).	  Þrep	  sjö	  felur	  í	  sér	  að	  ungmenni	  hafa	  

frumkvæði	  og	  stýra	  verkefni	  af	  einhverju	  tagi	  og	  fullorðnir	  eru	  einungis	  til	  halds	  og	  trausts	  

(e.	  young	  people-‐initiated	  and	  directed).	  Í	  síðasta	  þrepinu,	  númer	  átta,	  hafa	  ungmenni	  
frumkvæði	  og	  fá	  hina	  fullorðnu	  strax	  að	  borðinu.	  Þessi	  verkefni	  styrkja	  ungmennin	  og	  á	  

sama	  tíma	  gerir	  það	  þeim	  kleift	  að	  læra	  af	  reynslu	  og	  sérþekkingu	  hinna	  fullorðnu	  (e.	  

young	  people-‐initiated,	  shared	  decisions	  with	  adults)	  (Hart,	  2002;	  Ladder	  of	  Participation,	  
e.d.).	  Í	  þrepum	  sjö	  og	  átta	  má	  því	  ímynda	  sér	  skuggastjórnanda	  þar	  sem	  að	  hann	  leiðbeinir	  

ungmennum	  áfram	  og	  er	  þeim	  til	  halds	  og	  trausts.	  	  
	  	   Hægt	  er	  að	  beita	  lýðræði	  og	  virkri	  þátttöku	  ungmenna	  á	  hinum	  ýmsum	  sviðum	  en	  
það	  er	  líklega	  þekktast	  innan	  óformlegs	  náms	  og	  reynslunáms.	  Þar	  er	  tilgangur	  hins	  

óformlega	  leiðbeinanda	  ungmenna	  að	  hvetja	  þau	  til	  þess	  að	  nota	  sitt	  eigið	  daglega	  líf	  sem	  
verkfæri	  til	  þess	  að	  læra	  eitthvað	  um	  sjálfan	  sig	  sem	  og	  aðra	  (Mary	  Crosby,	  2005,	  bls.	  95).	  	  

4.3 Viðburðir	  á	  vettvangi	  óformlegs	  náms	  

Í	  grunninn	  er	  óformlegt	  nám	  það	  nám	  sem	  fram	  fer	  utan	  kennslustofunnar	  og	  fer	  oftar	  en	  

ekki	  fram	  í	  samtali	  við	  aðra.	  En	  reynslunám	  er	  það	  nám	  sem	  fram	  fer	  í	  gegnum	  einhverja	  

ákveðna	  reynslu	  og	  er	  þá	  námshringur	  Kolbs	  helsta	  verkfæri	  í	  þeim	  efnum.	  Eins	  og	  fyrr	  
kom	  fram	  í	  ritgerðinni	  þá	  upplifum	  við	  eitthvað	  og	  til	  þess	  að	  það	  verði	  að	  einhverri	  

ákveðinni	  reynslu	  ígrundum	  við	  hana	  og	  nýtum	  okkur	  hana	  á	  einn	  eða	  annan	  hátt	  áfram	  í	  

lífinu	  (Jakob	  Frímann	  Þorsteinsson,	  2012,	  bls.	  77-‐78).	  	  

	  	   Í	  óformlegu	  námi	  og	  reynslunámi	  geta	  skapast	  tækifæri	  sem	  oftast	  eru	  ekki	  
möguleg	  innan	  hins	  hefðbundna,	  formlega	  náms	  sem	  fer	  fram	  innan	  veggja	  

kennslustofunnar.	  Í	  gegnum	  félagsmiðsstöðvarstarf	  ungmenna	  er	  óformlegt	  nám	  og	  

reynslunám	  eins	  konar	  rauður	  þráður	  þar	  sem	  starfið	  fer	  fram	  á	  óformlegum	  vettvangi,	  
við	  billljard	  borð,	  í	  fjallgöngum	  eða	  við	  þátttöku	  í	  viðburðum	  (Starfsskrá	  
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Frístundamiðstöðva,	  2015,	  bls.	  10).	  Ungmennin	  læra	  með	  því	  í	  gegnum	  reynsluna	  til	  

dæmis	  að	  taka	  þátt	  og	  skipuleggja	  viðburð.	  Eins	  og	  fram	  kom	  hér	  að	  ofan	  hefur	  virk	  

þátttaka,	  sjálfstraust	  og	  lýðræði	  mikið	  að	  segja	  í	  starfi	  með	  ungmennum	  og	  eru	  í	  raun	  

óhjákvæmilegir	  þættir	  þess.	  Egill	  Ástráðsson,	  17	  ára	  ungmenni,	  hefur	  tekið	  virkan	  þátt	  í	  

skipulagningu	  á	  hinum	  ýmsu	  viðburðum	  bæði	  í	  félagsmiðstöðvarstarfi	  sem	  og	  í	  
framhaldsskóla.	  Hann	  segir:	  „Ég	  hef	  mikinn	  áhuga	  á	  félagslífi.	  Bróðurpart	  óformlegrar	  

menntunar	  minnar	  hef	  ég	  fengið	  út	  frá	  því	  að	  taka	  þátt	  í	  viðburðum“	  (Egill	  Ástráðsson,	  

ungmenni,	  munnleg	  heimild	  1.apríl	  2015).	  Þórdís	  Kara	  tekur	  í	  sama	  streng	  Egils	  og	  nefnir	  
að	  reynslan	  í	  þátttöku	  viðburða	  hafi	  veitt	  henni	  meira	  öryggi	  og	  sjálfstæði	  í	  öllu	  því	  sem	  

hún	  tekur	  sér	  fyrir	  hendur	  og	  segir	  jafnframt	  að	  ekki	  sé	  hægt	  að	  læra	  það	  í	  skólanum	  

(Þórdís	  Kara	  Valsdóttir,	  ungmenni,	  3.	  apríl	  2015).	  	  
	   Óformlegt	  nám	  og	  reynslunám	  eru	  því	  tvímælalaust	  þess	  eðlis	  að	  efla	  sjálfstraust	  

ungmenna,	  styrkja	  þau	  félagslega	  og	  um	  leið	  læra	  þau	  þá	  list	  að	  lifa	  utan	  hins	  formlega	  

náms.	  Orð	  Egils	  og	  Þórdísar	  eru	  gott	  dæmi	  um	  það.	  
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5 Niðurstöður	  og	  umræður	  

Í	  ritgerðinni	  hefur	  almennt	  séð	  verið	  stiklað	  á	  stóru	  um	  viðburði,	  einkenni	  þeirra	  og	  áhrif.	  
Upplifun	  fólks	  af	  viðburðum	  með	  þátttöku	  ungmenna	  í	  þeim	  var	  höfð	  að	  leiðarljósi.	  
Viðburðir	  eða	  verkefni	  í	  starfi	  með	  ungmennum	  getur	  falið	  í	  sér	  ríkt	  uppeldis-‐	  og	  

menntunarlegt	  gildi.	  Í	  gegnum	  umfjöllunina	  hér	  að	  ofan	  má	  sjá	  að	  sérstök	  áhersla	  er	  lögð	  

á	  hvernig	  ungmenni	  þroskast,	  dafna	  og	  eru	  leiðtogar	  í	  eigin	  lífi	  í	  gegnum	  óformlegt	  nám,	  

reynslunám,	  lýðræði	  og	  virka	  þátttöku.	  Mikilvægi	  og	  skilningur	  á	  viðburðum	  eða	  

verkefnum	  í	  samhengi	  menntunar	  má	  ekki	  vera	  sú	  að	  ungmenni	  geri	  bara	  hlutina	  heldur	  
verða	  þeir	  að	  hafa	  einhverja	  þýðingu	  og	  vera	  vel	  ígrundaðir.	  Í	  ferli	  skipulagningar	  viðburða	  

í	  uppeldis-‐	  og	  menntunarlegu	  samhengi	  verða	  ungmenni	  að	  taka	  þátt	  í	  hugmyndinni	  frá	  

upphafi	  og	  fylgja	  henni	  úr	  hlaði,	  með	  því	  hlýst	  mesti	  lærdómurinn.	  Ef	  allt	  væri	  sem	  best	  á	  
kosið	  væri	  hugmynd	  af	  viðburði	  eða	  einhverju	  verkefni	  sprottin	  hjá	  ungmennunum	  
sjálfum.	  Í	  bókinni	  Youth	  work	  practice	  er	  nefnt	  sem	  dæmi	  að	  ef	  hópur	  ungmenna	  ákveður	  

að	  halda	  ball	  í	  skólanum	  sínum	  þá	  þekkja	  þau	  til	  markhópsins	  og	  hvernig	  þau	  geta	  fengið	  
jafnaldra	  sína	  til	  þess	  að	  mæta	  á	  ballið	  (Harte,	  2010,	  bls.	  89).	  Þarna	  má	  hugsa	  sér	  að	  um	  sé	  

að	  ræða	  sjöunda	  þrepið	  í	  kenningu	  Roger	  Harts	  um	  virka	  þátttöku	  ungmenna	  sem	  segir	  að	  

þau	  sýni	  frumkvæði	  og	  stýri	  verkefninu,	  að	  halda	  ball,	  en	  að	  kennarar	  eða	  aðrir	  fullorðnir	  
séu	  í	  bakgrunninum	  til	  halds	  og	  trausts,	  í	  hlutverki	  hins	  afskiptalausa	  leiðtoga.	  	  	  	  	  
	  	   	  	  Í	  samhengi	  stórra	  viðburða	  líkt	  og	  tónlistarhátíða	  hér	  á	  landi,	  þar	  sem	  höfundur	  

ritgerðarinnar	  hefur	  persónulega	  reynslu	  af	  því	  að	  virkja	  ungmenni	  til	  þátttöku,	  verður	  að	  

hafa	  í	  huga	  að	  námstækifærin	  eru	  á	  hverju	  strái,	  þrátt	  fyrir	  að	  ungmennin	  sjálf	  eigi	  ekki	  
hugmyndina	  að	  sjálfum	  viðburðinum.	  Í	  gegnum	  slíka	  viðburði	  er	  mikilvægt	  að	  efla	  

leiðtogafærni,	  sjálfstraust	  og	  virka	  þátttöku	  ungmenna	  og	  gefa	  þeim	  hlutverk.	  Þau	  eru	  í	  

raun	  peð	  í	  framleiðslu	  á	  stórum	  tónlistarhátíðum	  en	  upplifa	  sig	  mikilvæg	  og	  sem	  

nauðsynlegt	  afl	  í	  stóra	  samhengi	  viðburðarins.	  Þórdís	  Kara,	  ungmenni,	  lýsir	  þátttöku	  sinni	  í	  

viðburðum	  líkt	  og	  tónlistarhátíðum	  sem	  einstökum	  forréttindum	  og	  nefnir	  það	  að	  

mikilvægt	  er	  að	  leiðbeinandinn,	  í	  þessu	  tilviki	  höfundur	  ritgerðarinnar,	  komi	  jafnt	  fram	  við	  

alla,	  óháð	  því	  hversu	  gamlir	  eða	  reyndir	  þeir	  eru	  (Þórdís	  Kara	  Valsdóttir,	  ungmenni,	  

munnleg	  heimild,	  3.	  apríl	  2015).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	   Viðburðir	  eru	  ákveðin	  verkfæri	  og	  virkja	  þannig	  ákveðið	  ferli	  menntunar	  sem	  á	  sér	  

stað	  í	  starfi	  með	  ungmennum.	  Þeir	  verka	  sem	  hvati	  til	  þess	  að	  ýta	  undir	  þroska	  og	  lærdóm	  

ungmenna.	  Oft	  eru	  það	  þó	  ekki	  viðburðirnir	  eða	  verkefnin	  sjálf	  sem	  ýta	  undir	  menntun	  

eða	  lærdóm	  heldur	  er	  það	  sjálf	  þátttakan	  í	  viðburðinum	  sem	  gefur	  tíma	  og	  tækifæri	  til	  að	  
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þessi	  menntunarlegu	  gildi	  fái	  að	  blómstra.	  Líkt	  og	  Egill	  Ástráðsson,	  ungmenni,	  kemst	  að	  

orði	  þá	  er	  reynsla	  hans	  sú	  að	  því	  meiri	  ábyrgð	  sem	  honum	  er	  falin,	  því	  meiri	  verði	  

ávinningur	  hans	  af	  verkefninu.	  Hvort	  sem	  það	  er	  að	  hafa	  yfirumsjón	  með	  stórum	  

viðburðum	  fyrir	  menntaskólanema	  eða	  vinna	  sem	  peð	  í	  framleiðslu	  á	  tónlistarhátíðum	  

(Egill	  Ástráðsson,	  ungmenni,	  munnleg	  heimild	  1.	  apríl	  2015).	  Anton	  Emil	  lýsir	  því	  hvernig	  
þátttaka	  hans	  í	  viðburðum	  hafi	  þroskað	  hann	  á	  mörgum	  sviðum	  og	  opnað	  fyrir	  hann	  nýjar	  

dyr	  í	  lífinu.	  Eftir	  að	  hafa	  vegið	  og	  metið	  reynslu	  sína	  þá	  sá	  hann	  hversu	  mikil	  og	  góð	  áhrif	  

upplifun	  hans	  hafði	  verið	  og	  hversu	  marga	  nýja	  hluti	  hann	  hafi	  lært,	  til	  dæmis	  að	  geta	  
unnið	  undir	  álagi	  og	  gert	  það	  hratt	  og	  vel.	  Hann	  lýsir	  því	  hvernig	  eftir	  á	  að	  hyggja	  hann	  hafi	  

áttað	  sig	  á	  hversu	  góð	  og	  mikil	  áhrif	  þetta	  hafði	  á	  hann.	  Hann	  hafi	  öðlast	  dýrmæta	  reynslu	  

sem	  fólst	  í	  því	  að	  hann	  varð	  víðsýnni,	  vann	  betur	  undir	  álagi	  og	  æfðist	  mikið	  í	  samskiptum	  
við	  fólk	  frá	  ólíkum	  stöðum	  í	  samfélaginu.	  (Anton	  Emil	  Albertsson,	  ungmenni,	  munnleg	  

heimild	  1.apríl	  2015).	  Þessi	  lýsing	  Antons	  sýnir	  svart	  á	  hvítu	  hversu	  sterkt	  hann	  upplifir	  

áhrifin	  af	  reynslu	  sinni	  og	  hve	  mikilvæg	  þau	  eru	  honum.	  Áhrifin	  tekur	  hann	  með	  sér	  áfram	  
út	  í	  lífið	  og	  nýtir	  sér	  þau	  í	  sínu	  persónulega	  lífi,	  í	  starfi	  og	  leik	  og	  finnur	  að	  hann	  „...hefði	  

ekki	  viljað	  gera	  neitt	  annað“	  (Anton	  Emil	  Albertsson,	  ungmenni,	  munnleg	  heimild	  1.apríl	  

2015).	  
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6 Lokaorð	  

Ef	  við	  förum	  aftur	  til	  fornaldarinnar,	  til	  Forn-‐Grikkja	  og	  Hómerskviða,	  verður	  á	  vegi	  okkar	  
mikill	  fjöldi	  leiðtoga	  sem	  allir	  voru	  frábærir	  skipuleggjendur	  viðburða,	  hvort	  sem	  það	  var	  
undirbúningur	  stríðs,	  ævintýraferðir	  um	  Eyjahafið	  eða	  íþróttaleikar	  til	  að	  hylla	  fallna	  hetju.	  

Við	  kynnumst	  þar	  hinum	  vitra	  Agamemnon,	  konungi	  í	  Mýkenu	  sem	  jafnan	  var	  upptekinn	  

við	  stríðsrekstur,	  hinum	  ævintýragjarna	  sæfara	  og	  „sjarmör“	  Ódysseifi	  og	  hinni	  reiðigjörnu	  

en	  örlátu	  stríðshetju	  Akkilesi	  sem	  sparaði	  ekki	  verðlaunin	  á	  íþróttaleikum	  sem	  hann	  

snaraði	  upp	  að	  vini	  sínum	  Patróklusi	  föllnum.	  Þar	  voru	  meðal	  annars	  fyrstu	  verðlaun	  kona	  

„...er	  vel	  var	  að	  sér	  í	  ágætum	  hannyrðum“	  og	  	  önnur	  verðlaun	  var	  sex	  vetra	  gömul	  hryssa,	  

ótamin,	  „...fylfull	  að	  múlfyli“	  (Hómer,	  [1973],	  bls.	  462-‐463).	  Freistandi	  er	  að	  ætla	  að	  þessir	  

menn	  hafi	  flestir	  flokkast	  undir	  framfaraleiðtoga	  með	  mikla	  áhættusækni	  en	  einnig	  
takmarkalausa	  persónutöfra	  sem	  gerði	  þeim	  kleift	  að	  fá	  fólk	  til	  að	  takast	  á	  við	  hin	  
hættulegustu	  verkefni.	  Því	  hafa	  þeir	  einnig	  verið	  gæddir	  góðum	  skerfi	  af	  eiginleikum	  

náðargjafaleiðtogans	  þótt	  þeir	  ættu	  trúlega	  ekki	  upp	  á	  pallborðið	  hjá	  femínistum	  
nútímans.	  

	  	   En	  það	  er	  langur	  vegur	  frá	  tímum	  Forn-‐Grikkja	  til	  nútímans	  þótt	  ef	  til	  vill	  megi	  rekja	  

upphaf	  viðburðastjórnunar	  að	  einhverju	  leyti	  til	  þeirra	  eins	  og	  margt	  annað	  gott	  í	  okkar	  
siðmenningu.	  Í	  sífellt	  margbreytilegra	  samfélagi	  nútímans	  þar	  sem	  miklar	  kröfur	  eru	  

gerðar	  bæði	  til	  skemmtunar,	  tómstunda	  og	  alls	  konar	  viðburða	  er	  mikilvægt	  að	  vandað	  sé	  

til	  verka.	  Það	  að	  efla	  félagsfærni	  fólks	  með	  árangursríkum	  og	  vel	  skipulögðum	  viðburðum	  

færir	  fólki	  hæfni	  og	  löngun	  til	  innihaldsríks	  lífs.	  Þetta	  á	  jafnt	  við	  þátttakendurna	  og	  sjálfa	  
skipuleggjendurna	  sem	  læra	  hver	  af	  öðrum,	  læra	  að	  þekkja	  hæfileika	  hvers	  og	  eins	  og	  

takmarkanir.	  Góður	  skipuleggjandi	  og	  leiðbeinandi	  leitast	  við	  að	  sjá	  hæfileika	  hvers	  og	  

eins	  þátttakanda	  í	  hópnum	  og	  fær	  hann	  til	  að	  blómstra	  og	  njóta	  sín.	  	  

	   Á	  hátíðarstundum	  tala	  stjórnmálamenn	  oft	  um	  æskuna	  sem	  á	  að	  „erfa	  landið.“	  

Hversu	  menntun	  hennar	  sé	  mikilvæg	  og	  að	  allir	  eigi	  að	  sitja	  við	  sama	  borð	  hvað	  menntun	  

og	  tækifæri	  varðar.	  Raunin	  hefur	  samt	  virst	  allt	  önnur,	  þar	  sem	  ungmenni	  með	  ýmsar	  

sérþarfir	  -‐	  eða	  sérgáfur	  -‐	  verða	  oft	  útundan	  í	  því	  staðlaða	  skólakerfi	  sem	  er	  við	  lýði.	  Á	  hinn	  

bóginn	  hafa	  þessi	  sérstöku	  ungmenni	  oft	  fundið	  sína	  hæfileika,	  jafnvel	  leiðtogahæfileika,	  í	  

félagsmiðstöðvum	  þar	  sem	  vel	  menntað	  fagfólk	  og	  viðburðastjórnendur	  vinnur	  sem	  og	  

tekst	  jafnframt	  að	  fóstra	  margs	  konar	  uppeldis-‐	  og	  menntunarleg	  gildi.	  Þar	  hafa	  þessi	  

ungmenni	  fundið	  sinn	  stað	  í	  tilverunni	  og	  orðið	  stjórnendur	  í	  sínu	  eigin	  lífi.	  
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Viðauki	  2:	  Umsagnir	  ungmenna	  um	  þátttöku	  sína	  í	  viðburðum	  undir	  
handleiðslu	  höfundar	  ritgerðarinnar	  	  

Anton	  Emil	  Albertsson	  

Klukkan	  er	  fjögur	  um	  nótt	  og	  ég	  er	  inni	  í	  flutningsgámi.	  Mig	  langar	  fátt	  annað	  en	  að	  

komast	  heim	  og	  upp	  í	  rúm.	  En	  það	  er	  ekki	  í	  myndinni.	  Ég	  þarf	  að	  gera	  veitingarnar	  fyrir	  

tónlistarmenn	  morgundagsins	  tilbúnar.	  Ég	  get	  þá	  kannski	  sofið	  aðeins	  lengur	  daginn	  eftir.	  
	  	   Svona	  leið	  mér	  fyrsta	  kvöldið,	  í	  fyrsta	  skipti	  sem	  ég	  vann	  á	  tónlistarhátið	  fyrir	  hana	  

Siggu.	  Ef	  ég	  hefði	  hins	  vegar	  verið	  spurður	  eftir	  helgina	  hefði	  ég	  ekki	  viljað	  gera	  neitt	  

annað.	  Ég	  hafði	  öðlast	  frábæra	  nýja	  reynslu	  og	  nýjar	  dyr	  höfðu	  opnast	  í	  lífinu.	  Ég	  sá	  seinna	  

hvað	  þetta	  hafði	  mikil	  og	  góð	  áhrif	  á	  mig.	  Fyrst	  og	  fremst	  varð	  ég	  víðsýnni.	  Ég	  hafði	  lært	  

fullt	  af	  nýjum	  hlutum,	  allt	  frá	  orðum,	  sem	  notuð	  eru	  í	  tónlistarheiminum,	  til	  hluta	  á	  borð	  
við	  að	  geta	  unnið	  undir	  álagi	  og	  gert	  það	  hratt	  og	  vel.	  Ég	  æfðist	  líka	  mikið	  í	  samskiptum	  við	  
fólk	  frá	  ólíkum	  stöðum	  í	  samfélaginu.	  Ég	  tel	  þessa	  reynslu	  því	  hafa	  þroskað	  mig	  á	  ólíkum	  

sviðum	  og	  almennt	  séð	  haft	  góð	  áhrif	  á	  mig.	  Þetta	  gefur	  mér	  einnig	  meiri	  möguleika	  í	  
framtíðinni	  og	  er	  ljóst	  að	  ég	  bý	  að	  þessari	  reynslu	  alla	  mína	  ævi.	  

Egill	  Ástráðsson	  

Ég	  hef	  mikinn	  áhuga	  á	  félagslífi.	  Bróðurpart	  óformlegrar	  menntunar	  minnar	  hef	  ég	  fengið	  
út	  frá	  því	  að	  taka	  þátt	  í	  viðburðum.	  Í	  störfum	  fyrir	  nemendafélög	  í	  grunn-‐og	  menntaskóla	  
hef	  ég	  hlotið	  mjög	  dýrmæta	  reynslu.	  	  

	  	   Mín	  reynsla	  er	  sú	  að	  því	  meiri	  ábyrgð	  sem	  mér	  er	  falin,	  því	  meira	  græði	  ég	  á	  

verkefninu.	  Hvort	  sem	  það	  er	  að	  hafa	  yfirumsjón	  með	  stórum	  viðburðum	  fyrir	  

menntaskólanema	  eða	  vinna	  sem	  peð	  í	  framleiðslu	  á	  tónlistarhátíðum	  þá	  hefur	  þetta	  

oftast	  verið	  raunin.	  Mikilvægt	  er,	  t.d.	  fyrir	  mig	  þegar	  ég	  vinn	  á	  mínum	  fyrstu	  

tónlistarhátíðum,	  að	  yfirmenn	  mínir	  kunni	  á	  þetta	  jafnvægi.	  Hvenær	  gefið	  er	  nægilega	  

mikil	  ábyrgð	  til	  að	  ég	  geti	  sinnt	  verkefninu	  eftir	  minni	  bestu	  getu,	  ekki	  of	  mikil	  til	  að	  það	  

verði	  mér	  ofviða	  og	  ekki	  of	  lítil	  þannig	  kraftar	  mínir	  nýtist	  ekki.	  

Þórdís	  Kara	  Valsdóttir	  

Síðastliðið	  ár	  hef	  ég	  fengið	  að	  vinna	  samhilða	  Siggu	  og	  aðstoða	  hana	  við	  ýmis	  verkefni	  í	  
kringum	  tónlistahátiðirnar	  Secret	  Solstic,	  Sónar	  og	  Iceland	  Airwaves	  sem	  hefur	  verið	  mjög	  

áhugaverð	  og	  spennandi	  reynsla.	  Ég	  hef	  fengið	  góða	  innsýn	  inn	  í	  starfsemi	  og	  

skipulagningu	  hátíðanna	  sem	  mér	  hefur	  þótt	  einstök	  forréttindi,	  en	  það	  er	  sjaldan	  sem	  slík	  
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vinna	  býðst	  krökkum	  á	  mínum	  aldri.	  Vinnan	  í	  kringum	  hátíðirnar	  einkennist	  af	  miklu	  

skipulagi	  og	  úrráðasemi	  því	  alls	  kyns	  vandamál	  geta	  komið	  upp	  sem	  þurfa	  að	  vera	  

snögglega	  leyst.	  Reynsla	  hefur	  veitt	  mér	  meira	  öryggi	  og	  sjálfstæði	  í	  því	  sem	  ég	  tek	  mér	  

fyrir	  hendur,	  enda	  er	  ekki	  hægt	  að	  læra	  hana	  í	  skólanum.	  Sigga	  er	  frábær	  fyrirmynd	  sem	  

kemur	  jafnt	  fram	  við	  alla,	  óháð	  því	  hversu	  gamlir	  og	  reyndir	  þeir	  eru.	  Hún	  hefur	  smitandi	  
drifkraft	  sem	  drífur	  alla	  með	  sér	  í	  lið	  sem	  er	  mjög	  góður	  kostur	  þegar	  kemur	  að	  

viðburðastjórnun.	  Þannig	  nær	  hún	  að	  láta	  hlutina	  gerast,	  með	  því	  að	  virkja	  alla	  og	  lætur	  

ekkert	  stoppa	  sig.	  Ég	  er	  óendanlega	  þakklát	  Siggu	  fyrir	  að	  hafa	  haft	  samband	  við	  mig	  og	  
leyft	  mér	  að	  vera	  með.	  


