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Ágrip  

 

Viðburðir hafa í langan tíma gengt mikilvægu hlutverki í samfélögum fólks. Flest okkar 

höfum við sótt eða komum til með að sækja viðburði af einhverju tagi á lífsleiðinni. Í þessari 

rannsóknarskýrslu er leitast við að skoða sögu, þróun og framtíðarmöguleika Mýrarboltans 

út frá sjónarhornum viðburðafræða. Verkefnið er unnið út frá eigindlegri rannsóknarhefð 

þar sem gagna var aflað í gegnum viðtöl við fjóra einstaklinga sem hafa komið að 

viðburðinum á einn eða annan hátt. Í viðtölunum líta viðmælendur til baka, hugsa um 

reynsluna, segja sína upplifun af þátttöku og spá í framtíðarmöguleika viðburðarins. Í 

fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar eru mikilvæg hugtök viðburða og 

viðburðastjórnunar skilgreind ásamt því að varpa ljósi á þá óvenjulegu íþrótt sem 

mýrarbolti (e. swamp soccer) er. Ekki er vitað til þess að saga og þróun Mýrarboltans hafi 

verið rannsökuð að neinu leyti og er því áhugavert að það skuli gert fyrst nú. Niðurstöður 

sýna að viðburðurinn Mýrarboltinn hefur þróast mikið og hratt frá upphafi. Mörgu þarf að 

huga að við utanumhald viðburða, hagsmunir eru miklir og upplifun þátttakenda skiptir 

töluverðu máli. Þá gætu niðurstöður einnig verið gagnlegar fyrir framtíðarstefnumótun 

Mýrarboltans. 
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Formáli 

 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til BA gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla 

Íslands. Viðfangsefni viðburðafræða hafa verið mér ofarlega í huga síðan að ég tók 

námskeiðið viðburða- og verkefnastjórnun vorið 2018. Ég vil meina að í þessu námskeiði 

hafi hugmyndin af eftirfarandi verkefni kviknað. Sjálfur hef ég upplifað Mýrarboltann marg 

oft og fannst því kjörið að skoða viðburðinn nánar út frá sjónarhornum viðburðafræða. 

Að skrifa lokaverkefni er að mínu mati ákveðið ferli sem ómögulega er hægt að fara í 

gegnum án aðstoðar frá reyndu og góðu fólki. Ég vil koma á framfæri sérstöku þakklæti til 

Eyglóar Rúnarsdóttur leiðbeinanda míns í þessu verkefni. Leiðsögn hennar, stuðningur og 

nærvera reyndist mér afskaplega vel.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni, tengdafjölskyldu og vinum fyrir umburðalyndi og 

hvatningu á meðan skrifum stóð. Sérstakar þakkir fá móðir mín, Anna Lind Ragnarsdóttir og 

kærastan mín, Kristín Helga Hagbarðsdóttir fyrir ómetanlegan stuðning. 

Verkefnið hefði aldrei orðið að veruleika ef ekki væri fyrir þá frábæru viðmælendur sem 

gáfu sér tíma til að ræða við mig. Þeim vil ég þakka kærlega fyrir að deila reynslu sinni og 

hugmyndum sínum á viðfangsefninu. 

 Að lokum vil ég þakka samnemendum mínum og kennurum fyrir yndisleg þrjú ár og 

allar þær dýrmætu minningar sem við höfum skapað saman. Ég veit að það er ekki komið 

að lokum hvað samveru okkar varðar, því það er held ég ómögulegt að stunda nám í 

tómstundafræði og ekki eignast vini út lífið.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. 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 sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 17. maí 2020 

 

_________________________________  

Sigurgeir Garðarsson 
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1 Inngangur  

Í gegnum tíðina hafa viðburðir af öllum stærðum og gerðum brotið upp hversdaglegt líf 

fólks og hafa flest samfélög fundið tilefni til að halda viðburði. Í viðburðafræðum (e. event 

studies) er skoðuð heildræn nálgun á viðburðum, þar sem þekking og kenningar eru í 

lykilhlutverki. Eitt nátengdasta fræðasvið viðburðafræða er tómstundafræði (e. leisure 

studies) sem er mjög framarlega hvað varðar þróun á þverfaglegum kenningum og hefur 

töluvert sem miðla má til viðburðafræða (Getz og Page, 2020). 

  Skilgreiningar á viðburðum eru ansi margar, þó virðist sem það séu tvær megin-

skilgreiningar sem eiga við um viðburði almennt. Hins vegar er það skilgreining Getz og Page 

(2020) um skipulagða viðburði (e. planned events) sem segir að hver viðburður gerist bara 

einu sinni og skapar einstaka upplifun fyrir áhorfendur eða þátttakendur. Viðburðir geti 

verið líkir eða í svipuðu formi en það séu alltaf þættir eins og dagskrá eða andrúmsloft sem 

sé öðruvísi. Þá eru væntingar, stemming og viðhorf gesta og þátttakenda alltaf öðruvísi 

þannig að reynslan verður mismunandi hverju sinni. 

  Síðan er það skilgreining Shone og Parry (2019) um sérstaka viðburði (e. special 

events) sem segir að viðburðir séu óvenjuleg tilefni og þeim fylgi menningarleg, persónuleg, 

skipulagsleg eða tómstundatengd markmið. Mörg og misjöfn hugtök má finna í viðburða-

fræðum. Sem dæmi má nefna upplifun (e. experience), áhrif (e. impacts) og einkenni (e. 

characterics) og verða þessi hugtök skilgreind í fræðilegum hluta skýrslunar. Ásamt því 

verður fjallað um hvað viðburðastjórnun (e. event management) felur í sér.  

Rannsókn þessi sýnir hvernig fjórir mismunandi einstaklingar hafa upplifað viðburðinn 

Mýrarboltann. Þessir einstaklingar hafa ýmist verið þátttakendur, áhorfendur, skipuleggj-

endur eða viðburðastjórar og gefa því rannsókninni ólík sjónarhorn. Viðmælendur líta til 

baka og segja sína sögu, hver reynsla þeirra er af viðburðinum á síðustu árum og velta fyrir 

sér möguleikum sem gætu hentað fyrir framtíðarskipulag Mýrarboltans. 

Rannsóknarspurniningin sem sett var fram í upphafi var: Hver er saga og þróun Mýrar-

boltans á Íslandi út frá sjónarhornum viðburðafræða (e. event studies)? Hvernig upplifa 

þátttakendur Mýrarboltann? Í skýrslunni verður spurningunni gert skil.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Viðburðafræði (e. event studies) er rannsóknarsvið viðburða sem skilgreint er sem heildræn 

nálgun á skipulögðum viðburðum (e. planned events) sem fyrirbæri, þar með talið allt sem 

við kemur fyrirhuguðum viðburðum, svo sem stjórnun þeirra, hönnun og framkvæmd. Þá 

er viðburðafræði fræðilegur vettvangur sem fjallar um þekkingu og kenningar skipulagðra 

viðburða. Í viðburðafræðum er leitast eftir því að öðlast betri skilning á því hvaða fyrirbæri 

skipulagðir viðburðir eru, hvernig megi skipuleggja þá og stjórna þeim betur til þess að 

útkoman verði góð og afleiðingarnar jákvæðar. Sem og að lágmarka óæskilegar og ófyrir-

sjáanlegar afleiðingar þess að halda viðburði (Getz og Page, 2020).  

Umfang viðburða nær meðal annars yfir einstök hátíðahöld, samfélagshátíðir, íþróttir, 

viðskiptafundi og sýningar. Þá nær það einnig yfir stórviðburði (e. mega events). 

Viðfangsefni í viðburðafræðum ná meðal annars yfir stjórnun, skipulagningu, útkomur, 

upplifun viðburða og skilgreiningar tengdar þeim efnum. Ásamt krafmiklum ferlum sem 

móta viðburði og ástæðum þess að fólk sæki viðburði (Getz og Page, 2020). 

2.1 Viðburðir 

Samkvæmt Getz og Page (2020) eru viðburðir skilgreindir sem eitthvað sem hefur upphaf 

og endi og gerist innan ákveðins tímaramma. Skipulagðir viðburðir (e. planned events) eru 

yfirleitt settir upp þannig að öll ítrustu smáatriði eru vel skipulögð, þeir eru vel kynntir og 

auglýstir fram í tímann. Skipulagðir viðburðir eru einnig bundnir við tiltekna staði eða svæði 

þar sem flæði fólks nýtur sín sem best. Þá eru skipulagðir viðburðir eða einstakir viðburðir 

spurning um sjónarmið og félagslega samsetningu. 

  Getz og Page (2020) segja einnig að hver viðburður gerist aðeins einu sinni. 

Upplifunin eigi sér aðeins stað einu sinni og þátttakendur og áhorfendur viðburðarins 

breytast með hverjum viðburði og upplifa því viðburðinn aldrei eins. Þó svo að skipulagðir 

viðburðir geti verið svipaðir munu þátttakendur og áhorfendur aldrei upplifa þá eins og 

þess vegna verður reynslan mismunandi eftir stað og stund. Þótt að viðburðir gerist í 

svipuðu formi mun alltaf einhver þáttur í uppsetningu og dagskrárgerð viðburðarins 

breytast. Þessi sérstaða viðburða gerir þá einstaka, aðlaðandi og jafnvel sannfærandi. Þegar 

fólk segir að eitthvað hafi verið „einstök upplifun“ bendir það til þess að viðburðurinn hafi 

heppnast með góðum árangri.         

Bladen, Kennell, Abson og Wilde (2018) taka í sama streng og segja viðburði vera 

einstaka atburði sem ekki séu varanlegir vegna þess að þeir eru haldnir á mismunandi 

tímum, á mismunandi stöðum og af mismunandi ástæðum. Jafnvel þótt sami viðburður sé 
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haldinn árlega er hann aldrei nákvæmlega eins og árið áður. Og þetta er einmitt það sem 

gerir alla viðburði einstaka.         

Allir skipulagðir viðburðir eru félagslegir í eðli sínu. Það er vegna þess að fólk þarf að 

koma saman svo viðburðurinn geti átt sér stað. Viðburðir veita félagsskap og eru oft haldnir 

til að fagna ákveðnum áfanga. Þá eru þeir einnig mikið notaðir í viðskiptum. Þótt viðburðir 

geti átt sér stað á netinu eins og t.d fjarfundir og annað eru þeir ólíkir félagslegum 

viðburðum þar sem fólk kemur saman, meðal annars vegna snertingar, nándar og 

andrúmslofts á viðkomandi stað (Getz og Page, 2020).       

Shone og Parry (2019) skilgreina sérstaka viðburði (e. special events) sem fyrirbæri sem 

verða til við óvenjuleg tilefni og þeim fylgi menningarleg, persónuleg, skipulagsleg eða 

tómstundatengd markmið. Markmið með sérstökum viðburðum sé því að fræða, skemmta, 

fagna eða reyna á reynslu ákveðins hóps af fólki. Getz og Page (2020) segja að sérstakir 

viðburðir veiti gestum eða þátttakendum tækifæri til að upplifa félagslega, menningarlega 

eða tómstundatengda reynslu. Þá séu sérstakir viðburðir frábrugðnir hefðbundnum 

athöfnum sem gerast í daglegu lífi.         

Bladen o.fl. (2018) segja að horfa megi á viðburði sem ákveðið verkefni (e. project) 

vegna þess að flestir viðburðir sýni einkenni verkefna. Þegar viðburður er unninn eins og 

verkefni er talað um viðburðaverkefni (e. event project) og er þá viðburðurinn skipulagður 

og honum stjórnað út frá sjónarhornum verkefnastjórnunar (e. project management). Þau 

einkenni sem bæði má finna í viðburðum og verkefnum eru forysta (e. leadership), 

ráðstöfunarfé (e. budget), líftími (e. life cycle), ákveðin verkefni (e. one time tasks), 

þverfagleg samvirkni (e. cross functionality) og teymi (e. teams). Pinto (2010) segir að 

forysta í verkefnum feli í sér að vekja áhuga, hvetja, hafa áhrif á og breyta hegðun annarra 

til að ná sameiginlegum markmiðum.  

Samkvæmt Bladen o.fl. (2018) er ráðstöfunarfé sú upphæð af peningum sem ráðstafað 

er til að framkvæma viðburð eða verkefni. Lítími er tíminn frá því að verkefni hefst og þar 

til að því er lokið. Ákveðin verkefni eru minni verkefni innan heildarverkefnis. 

Heildarverkefni er til dæmis að framkvæma tónleika og þá getur eitt af minni verkefnum 

verið að skipuleggja dagskrána. Þverfagleg samvirkni felur í sér að ólíkir starfshópar með 

fjölhæfa færni vinni saman til að verkefni verði að veruleika. Teymi er hópur fólks sem 

vinnur að sameiginlegum markmiðum. Í verkefnum og viðburðum geta verið nokkur teymi 

sem sjá um ólík verkefni innan heildarmyndarinnar.  
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2.1.1 Einkenni viðburða 

Það sem einkennir viðburði er það sem lætur þá standa upp úr og skara fram úr öðrum 

viðburðum. Viðburðir hafa þó mörg önnur einkenni og eiginleika með alls kyns þjónustu. 

Þá skara margir viðburðir fram úr með gestreisni viðburðarstjórnanda og starfsfólks. Einnig 

bjóða viðburðir oft upp á tómstundaþjónustu eða afþreyingu af ýmsu tagi.  

Shone og Parry (2019) skipta einkennum viðburða (e. characterics of events) í 8 

mismunandi flokka. Þessi einnkenni eru sérstaða (e. uniqeness), persónuleg samskipti (e. 

personal interaction), hefðir eða athafnir (e. ritual or ceremony), óáþreifanleiki (e. 

intangibility), ákveðinn tímarammi (e. fixed timescale), styrkleiki vinnuafls (e. labour 

intensiveness), gott andrúmsloft og þjónusta (e. ambience and service) og viðkvæmni (e. 

perishability). Samkvæmt Bladen o.fl. (2018) er sérstaðan aðalatriðið í öllum skipulögðum 

viðburðum, hver og einn viðburður er frábrugðinn öðrum. Það sem gefur viðburðinum 

ákveðna sérstöðu eru þátttakendurnir, umhverfið, áhorfendur, umgjörðin og aðrir 

lykilþættir.  

Goldblatt (2014) telur að hefðir og athafnir séu lykilþættir í sérstökum viðburðum, og 

það séu einkennin sem geri viðburði sérstaka. Þar sem algengir viðburðir hafa verið 

skoðaðir eins og t.d brúðkaup, má sjá að ekkert þeirra er eins vegna breytingar á 

tímaramma, gestum, staðsetningu o.s.frv. Í athöfnun eins og brúðkaupum er hefð fyrir því 

að brúðarparið setji upp hringa og kyssist þegar þau hafa verið gefin saman. Þetta er 

ákveðin hefð sem að er lykilþáttur í athöfnum eins og brúðkaupum.   

Viðburðir eru meira og minna óáþreifanlegir, í brúðkaupum tekur maður til dæmis þátt 

í athöfninni, upplifuninni og nýtur þess að muna eftir viðkomandi tíma. Þú getur ekki snert 

það sem er óáþreifanlegt. Hins vegar eru þó nokkrir áþreifanlegir hlutir sem maður gæti 

hafa fengið að njóta góðs af, t.d brúðartertan, ljósmyndir og myndbönd sem maður tók. 

Það gerir viðburðinn eftirminnilegan og er eitthvað sem maður getur minnst seinna meir 

og gerir viðburðinn áþreifanlegri. Áþreifanlegir hlutir eru hlutir sem við getum séð og snert 

(Shone og Parry, 2019). 

Ef viðburðurinn er flókinn og einstakur er líklegra að hann hafi gagnkvæm áhrif bæði 

hvað varðar skipulag og framkvæmd viðburðarins. Hvað varðar skipulagningu er þörf fyrir 

meiri og flóknari skipulagningu ef viðburðurinn á að vera áhrifaríkur. Það sem býr til þessa 

sérstöðu er samspil milli viðskiptavinar og viðburðarstjóra. Í þessu samhengi er gott að 

minna á persónulegu samskiptin en fólk sem sækir viðburði er sjálft hluti af ferli 

viðburðarins. Til dæmis eru áhorfendur á íþróttamóti ekki bara að horfa á, heldur eru þeir 

að skapa andrúmsloftið vegna þess að þeir eiga í samskiptum við sjálfan sig, aðra 

áhorfendur, þátttakendur, starfsfólk og eru hluti af heildarupplifun (Shone og Parry, 2019). 
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Viðburðir hafa allir einhvern tímaramma. Ólíkt hlutum sem gerast í rútínu, eins og 

íþróttaæfingar sem eiga sé stað alla daga, allt árið, ár eftir ár. Tímarammi viðburðar getur 

verið ansi stuttur en skipulagningarferlið í kringum viðburðinn getur verið mjög langt. Oft 

er hægt að sjá á viðburðum hvort búið er að eyða miklum tíma í að fullkomna þá. Ef 

skipulag, umgjörð og stjórnun á viðburðinum er góð er mjög líklegt að góðum tíma hafi 

verið varið í þá þætti (Getz og Page, 2020). 

2.1.2 Upplifun viðburða 

Ekki er auðvelt að skilgreina hvað upplifun viðburða (e. experience) raunverulega þýðir því 

engin upplifun er eins. Í venjulega samtali milli fólks væri hægt að skilgreina upplifun með 

mismunandi hætti, annaðhvort sem nafnorð eða sagnorð. Einn gæti upplifað eitthvað sem 

einstakt eða mikilfenglegt og annar nákvæmlega það sama sem eitthvað mjög tilkomulítið. 

Það gerir það að verkum að upplifun er flókið fyrirbæri og engin formúla er til af því hvernig 

búa eigi til góða upplifun fyrir þátttakendur í viðburðum (Getz og Page, 2020).  

Getz og Page (2020) segja að upplifanir geti verið margvíslegar, allt frá því að vera 

persónulegar í það að vera félagslegar. Og samkvæmt þeim hefur upplifun þrjár víddir: 

• Atferlisleg vídd (e. conative dimension) – hegðun þ.e. eitthvað sem fólk gerir, 

t.d hreyfing. 

• Vitsmunaleg vídd (e. cognitive dimension) – hugsun þ.e. meðvitund eða 

skilningur fólks um upplifunina. 

• Tilfinningaleg vídd (e. affective dimension) – kennd þ.e á hvaða hátt myndi fólk 

lýsa upplifuninni. 

Benckendorff and Pearce (2012) eru sammála þessu og segja að þegar viðburðir eru 

hannaðir þurfi að huga að þessum víddum. Ekki aðeins umgjörðin skipti máli, heldur skipti 

líka máli hvernig þátttakendur upplifi viðburðinn. Þeir einstaklingar sem hanni viðburðinn, 

umgjörðina og stjórni honum geta haft áhrif á persónulega upplifun fólks.  

Þá vísa Getz og Page (2020) til kenningar Csikszentmihalyi (1992) um flæði (e. flow) og 

að það sé sú útkoma sem fólk sækist hvað mest eftir í upplifun. Flæðið auðkennist þá af 

aðild eða ákveðnu sambandi við viðkomandi viðburð. Staður og stund gleymist ásamt því 

að öll athygli sem á sér stað fer í augnablikið.     

Rannsóknir hafa verið gerðar í tómstundafræðum (e. leisure studies) um upplifun (e. 

leisure experince), þessar rannsóknir byggjast flest allar á skilgreiningu Clawsons og Knetsch 

(2013). Þeir flokka upplifun í fimm þrep, þ.e. ferðalag á áfangastað – eftirvæntingu – 

athafnir á staðnum – ferðalag heim – og upprifjun. Þeir vilja meina að aðdragandi og 

minningar séu alveg jafn mikilvægir þættir og upplifunin á viðburðinum sjálfum. Þá segja 
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þeir að markvissari heildarupplifun mótist af öllum þessum þrepum og að árangur náist í 

þróun og markaðssetningu viðburðar ef hugað er að heildarupplifun þátttakenda.  

Richards, Toepoel og Geus (2015) segja að sérstök og eftirminnileg upplifun sé 

neytendum mikilvæg. Þetta þríeyki þróaði mælikvarða sem ber heitið „Event Experience 

Scale“ eða EES sem hefur það hlutverk að mæla heildræna upplifun sem tengist viðburðum. 

Viðburðir eru tímabundnir atburðir, með upphafs- og endapunktum en upplifun byrjar 

fyrir viðburði og lýkur mögulega aldrei. Upplifun á sér sem sagt ekki stað á einum á 

ákveðnum tímapunkti. Tími er dýrmætur í nútímasamfélögum og er þess vegna orðin 

ákveðin verslunarvara sem er mikils virði. Fólk borgar gjarnan fyrir „gæðatíma“ með vinum, 

og fjölskyldu og oft felur það í sér upplifanir á viðburðum. Hvernig við notum, skynjum og 

metum tíma eru mikilvæg sjónarmið í viðburðafræðum (Getz og Page, 2020).   

2.1.3 Áhrif viðburða 

Áhrifum viðburða má skipta í þrjá meginflokka samkvæmt Bladen o.fl. (2018). Þeir eru: 

Persónuleg áhrif (e. personal impacts), skipulagsleg áhrif (e. organisational impacts) og 

utanaðkomandi eða ytri áhrif (e. external impacts). Persónuleg áhrif hafa tvö meginatriði, 

þau eru jákvæð og neikvæð. Hægt er að segja að þau jákvæðu séu t.d að viðburðurinn hafi 

uppfyllt kröfur eða væntingar þátttakenda og viðhorf þátttakenda breytist til hins betra. Til 

dæmis ef manneskja sem ekki hefði mikinn áhuga á fótbolta færi á skipulagðan fótbolta-

viðburð og myndi njóta hans hefur viðburðurinn farið fram úr væntingum hans og haft 

jákvæð áhrif á þátttöku. Þegar þátttakandi mætir á viðburð og finnst hann hafa eytt 

peningum að óþörfu, líður eins og hann hefði geta verið að gera eitthvað annað merkilegra, 

skortir ánægju af viðburðinum og mætir ekki þeim kröfum sem hann hafði í huga fyrir 

viðburðinn, eru það neikvæð áhrif (Bladen o.fl., 2018).   

Skipulagsleg áhrif geta verið fjárhagsleg, mannauðstengd og markaðstengd. Ef 

skipulagslegu áhrifin eru ekki í lagi getur það haft áhrif á viðskiptavini, þátttakendur og alla 

sem koma að viðburðinum á einhvern hátt. Skipulagið er það sem mótar viðburðinn sjálfan 

og getur því verið erfitt ef eitthvað mikilvægt fer úrskeiðis (Bladen o.fl., 2018). 

Utanaðkomandi eða ytri áhrif geta svo verið félagsleg, efnahagsleg og umhverfisleg. 

Bladen o.fl. (2018) segja að umhverfisáhrif hafi mikið að segja nú á tímum þar sem ekki er 

endalaust pláss á jörðinni til að sóa. Allir viðburðir hafa einhver umhverfisáhrif, því er það 

skylda viðburðarstjórnanda að hámarka jákvæð umhverfisáhrif og lágmarka neikvæð 

umhverfisáhrif, þetta gerir hann með því að útbúa áætlanir sem sýna fram á sjálbærni 

viðburðarins eða græn áhrif. Jákvæð áhrif geta verið þau að uppbygging viðburðarins sé 

með lágt kolefnisfótspor og áhrif hans geta verið góð til endurbóta á samfélaginu. Neikvæð 
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áhrif viðburða eru t.d mikil neysla á auðlindum, hávaði, hátt kolefnisfótspor og ferðalögin 

sem honum fylgja.       

Efnahagslegu áhrifin ná til allra þeirra beinu og óbeinu útgjalda og tekna sem verða af 

völdum viðburðar. Til dæmis hversu miklum peningum þátttakendur viðburða eyða með 

því að komast á viðburðinn eða hversu miklum peningum þátttakendur eyða í viðburðinn 

og á viðburðastaðnum (samfélaginu þar sem viðburðinn er haldinn) (Bladen o.fl., 2018). 

Fjöldi nútíma viðburða og hátíða, einkum tónlistarhátíða, er farinn að auglýsa sig sem 

græna viðburði (e. green events) og það er greinilegt að þróunin í þeim efnum er að stefna 

í rétta átt og sjálfbærni fer vaxandi. Þar sem fólk er orðið mun meðvitaðara í dag um 

umhverfisáhrifin getur verið gott að auglýsa viðburði sem sjálfbæra og skapa því góðan 

markaðshóp fólks sem styður sjálfbæra þróun á vörum. Það er þó mikilvægt að innistæða 

sé fyrir auglýsingunni og að viðburðurinn sé sjálfbær eða leggi áherslu á sjálfbærni. Forðast 

þarf grænþvott (e. green wash), þegar fólk mætir á viðburðinn vill það sjá það að 

sjálfbærnin sem var auglýst sjáist á einhvern hátt (Bladen o.fl., 2018).  

Hægt er að setja viðburði í félagslegt samhengi og tala um félagsleg áhrif þeirra. Quinn 

(2013) skilgreinir félagsleg áhrif viðburða sem félagslegar niðurstöður sem viðburðir skapa 

fyrir tiltekin samfélög fólks. Það getur uppfyllt mannlegar þarfir eins og vináttu og 

félagsskap þegar að fólk og samfélög taka þátt í viðburðum, hvort sem það er í skipu-

lagningu, framkvæmd eða þátttöku.        

Þegar viðburðir eru haldnir þar sem heilt bæjarfélag eða samfélag eru þátttakendur í 

eru áhrifin virkilega félagsleg og styrkja yfirleitt samfélagið. Félagsleg áhrif viðburða er 

aðeins einn af mörgum liðum sem hægt er að skoða út frá áhrifum viðburða, sérstaklega í 

nútímasamfélagi þar sem allt er orðið svo fjölbreytt (Shone og Parry, 2019). 

2.2 Viðburðastjórnun 

Viðburðastjórnun (e. event management) er hagnýtt og faglegt fræðasvið sem varið er í að 

skilja og þróa stjórnun skipulagðra viðburða. Viðburðastjórnun er líka það það hlutverk sem 

einstaklingur tekur að sér þegar skipuleggja, framkvæma og stjórna þarf viðburði. Stjórnun 

getur falið í sér stefnumótun, samhæfingu, stjórnun, skipulagningu, hönnun, framkvæmd, 

vald og ábyrgð (Shone og Parry, 2019; Bladen o.fl., 2018).     

Það hefur verið mikil þróun á viðburðum og viðburðastjórnun á síðustu árum. Mikil þörf 

hefur því verið á sérfræðingum til að áætla, skipuleggja og koma til skila góðum viðburðum. 

Svona umfangsmikil verkefni hafa kallað á nýjar kröfur innan sviðsins. Nútíma viðburða-

stjórnandi þarf að hafa réttu eiginleikana og kunnáttu til að geta tekist á við viðfangsefnið. 

Þar sem þetta er tiltölulega ný atvinnugrein er lögð áhersla á það hvaða hæfnikröfur eru 
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gerðar til viðburðastjórnanda og af hverju hann þarf að uppfylla þær (Bladen o.fl., 2018; 

Getz og Page, 2020).       

Faglegur viðburðastjóri (e. professional event manager) þarf að hafa meira en bara 

færni. Fagfólk þarf að hafa breiðan þekkingargrunn, reynslu og getu til þess að velta fyrir 

sér hvernig þekking þeirra getur mótað bæði stjórnunarlegar og viðskiptalegar ákvarðanir. 

Einnig þurfa viðburðastjórar að geta áttað sig á því að þær ákvarðanir sem teknar eru geta 

haft í för með sér víðtækar afleiðingar á viðkomandi viðburð, samfélagið og umhverfið 

(Bladen o.fl., 2018).       

Viðburðastjórnun á að vera árangursrík og til þess þurfa viðburðastjórar að vera 

leiðtogar, koma vel fram í samskiptum og geta aðlagast aðstæðum sem sífelt breytast. Þá 

þarf að hafa góðan skilning á siðfræði og faglegri ábyrgð sem byggir á traustum heim-

spekilegum grunni. Viðburðastjórar telja að það sé ekki tæknilega færnin (áætlunargerð og 

hönnun) sem tryggi árangursríka afhendingu viðburðar. Heldur séu samskiptaeiginleikar og 

mannauðurinn sem geri viðburði árangursríka (Abson, 2017). 

Viðburðir krefjast þess að þeir einstaklingar sem koma að verkefninu starfi saman sem 

teymi. Flest viðburðafyrirtæki eða skipuleggjendur eru með mismunandi nálgun á verkefni 

og viðburði og nálgast því verkefnin á mismunandi vegu. Teymi geta verið eins ólík og þau 

eru mörg. Þar sem ekkert teymi og enginn viðburður er eins eru teymin oft búin til eftir 

hentugleika hvers viðburðar. Styrkleikar hvers og eins í teyminu skipta miklu máli og er því 

mikilvægt að samvinna sé í fyrsta sæti (Bladen o.fl., 2018).   

Smith, Farmer og Yellowley (2012) skilgreina teymi (e. team) sem hóp af fólki sem 

vinnur saman og hefur sameiginleg markmið. Teymið er í miklu og nánu samstarfi við það 

að ná markmiðum sínum. Árangursrík teymi eru með skýr og sameiginleg markmið. 

Samskiptin eru til fyrirmyndar og samstaða ríkir um hvernig vinna eigi verkefnin. Þá eru 

hvatning, áhugi og samvinna lykilatriði í teymum. Hugsunin “einn fyrir alla og allir fyrir einn“ 

er ein af meginhugmyndum þess sem teymi gengur út á.    

Margir viðburðastjórnendur úthluta verkefnum á teymið eftir hæfnigetu hvers og eins. 

Þeir líta á hvað hver og einn viðburður þarfnast og skipa verkefnum á teymið eftir því. Þá er 

mikilvægt að teymið minni sig á að allt í viðburðinum er mikilvægt, allt frá því að þrífa upp 

í að það að skipuleggja (Bladen o.fl., 2018). 

2.3 Mýrarboltinn 

Hugmyndin að svokölluðum mýrarbolta (e. swamp soccer) kom fyrst upp í bænum 

Hyrynsalmi í Finnlandi árið 1998. Í marga áratugi hefur finnskt gönguskíðafólk æft sig í mýri 

yfir sumarmánuðina til að halda sér í formi. Út frá því spratt upp sú hugmynd að sameina 
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mýrina og vinsælustu íþrótt í heimi, knattspyrnu (e. soccer). Mýrarbolti er óhefðbundið 

afbrigði af fótbolta þar sem ýmist er keppt í kvennaflokki, karlaflokki eða blönduðum flokki 

(Suopotkupallo, 2019).  

Í Vuorisuo sem er nafnið á mótssvæðinu rétt fyrir utan bæinn Hyrynsalmi fór fyrsta 

keppnismótið í mýrarbolta fram. Þetta var árið 1998, sama ár og hugmyndin blossaði upp. 

Alls tóku 13 lið þátt í fyrsta mótinu, árið eftir var fjöldi liða orðin 69 og fóru viðtökur langt 

fram úr björtustu vonum skipuleggjenda (Wood, 2017).    

Árið 2000 varð þessi keppni svo að heimsmeistaramótinu í mýrarbolta og síðan þá hefur 

mótið verið haldið árlega í Vuorisuo þar sem allt að 200-300 lið og um 2000-3000 

keppendur frá mismunandi löndum taka þátt. Í dag er keppt í mýrarbolta í fleiri löndum en 

Finnlandi og meðal annars er spilað í Skotlandi, Þýskalandi, Rússlandi, Tyrklandi, Indlandi 

og á Íslandi svo eitthvað sé nefnt (Wood, 2017; Suopotkupallo, 2019).    

Þessi íþrótt kom hingað til lands árið 2004, það voru Ísfirsku vinirnir Jóhann Bæring 

Gunnarsson og Jón Páll Hreinsson, forsprakkar og stofnendur viðburðarins Mýrarboltans, 

sem kynntu þessa óvenjulegu íþrótt fyrir landanum. Mýrarboltinn er viðburður sem hefur 

verið haldinn um verslunarmannahelgina á Ísafirði og síðar Bolungarvík ár hvert síðan árið 

2004 (Mýrarboltinn, e.d; Bæjarins besta, 2014). 

Miðpunktur viðburðarins er að sjálfsögðu hið svokallaða Evrópumeistaramót í 

Mýrarbolta þar sem keppendur spila þetta óhefðbundna afbrigði af fótbolta í blautri og 

drullugri mýri. Hefur skapast hefð fyrir því að liðin aðgreini sig með fjölbreyttum búningum 

og eru veitt verðlaun því liði sem þykir vera í flottustu búningunum. Á þessu móti er keppt 

í karla- og kvennaflokki, konur mega þó spila með liðum í karlaflokki en ekki öfugt. 

Þátttakendur þurfa að hafa náð átján ára aldri og er ástæðan fyrir því er sú að áfengi er 

leyfilegt keppendum sem og öðrum gestum sem hafa náð lögaldri. Mótstjórn áskilur sér þó 

rétt til að senda fólk heim sem er sér ekki til sóma. Sá réttur hefur óspart verið nýttur í 

gegnum tíðina og gildir hann jafnt um þátttakendur sem og gesti (Mýrarboltinn, e.d). 

Áhorfendur, keppendur og aðrir gestir mæta þó ekki einungis til að upplifa sjálfan 

mýrarboltann, aðrir dagskrárliðir eins og bjór-jóga, sundlaugapartý, brenna og 

flugeldasýning, lokahóf, tónleikar og böll hafa sett sterkan svip á viðburðinn og leika stórt 

hlutverk. Það mætti því segja að viðburðurinn Mýrarboltinn sé tvískiptur, annarsvegar 

keppnismótið sjálft og hinsvegar hliðarviðburðir og önnur hátíðarhöld sem fylgja í kjölfarið. 

Saman myndar allt þetta umfang eina hátíð, Mýrarboltann (Bæjarins besta, 2014).  
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3 Aðferðafræði 

Rannsóknir eru gerðar til þess að finna sjónarhorn á veruleikanum. Rannsókn er nákvæm 

og kerfisbundin athugun og skráning á niðurstöðum gerð í þeim tilgangi að öðlast þekkingu 

eða afla upplýsinga. Ýmsar leiðir eru í boði og sagan kennir okkur að óvíst sé að við séum 

komin á leiðarenda í leit okkar að bestu leiðunum. Eiríkur Smári Sigurðarson (2013) segir að 

rannsóknir séu mikilvægar fyrir þróun samfélaga, bæði fyrir hagvöxt og velferð allra 

einstaklinga sem þar lifa. Markmiðið með þessari rannsókn er að skoða sögu og þróun 

Mýraboltans út frá sjónarhorni viðburðafræða og kanna hvaða reynsla og upplifun situr 

eftir hjá einstaklingum sem komið hafa að viðburðinum. Þessi kafli inniheldur einnig 

rannsóknaraðferðina, viðmælendur eru kynntir til sögunnar, og að lokum eru gerð skil á 

helstu siðferðilegum álitamálum og greiningu gagna. 

3.1 Eigindleg rannsóknarhefð 

Rannsóknarsniðið í þessari rannsókn er eigindleg rannsóknarhefð (e.qualitative research), 

þar sem leitast er við að lýsa reynslu eins og einstaklingurinn upplifir hana og segir frá henni. 

Eigindlegar rannsóknir má til dæmis rekja til hugmynda og kenninga hughyggju, 

fyrirbærafræði og samskiptakenninga þar sem áhersla er lögð á að einstaklingurinn sé 

virkur túlkandi veruleikans (Silverman, 2013).       

Eiginglegar rannsóknir eru fjölbreytilegar og notaðar ef markmiðið er að grafast fyrir 

um hvaða merkingu eða skilning fólk leggur í aðstæður sínar og reynslu. Þetta er leit að 

skilningi á mannlegum fyrirbærum, að fræðast um hluti í sínu eðlilega umhverfi og gera 

tilraun til að lýsa eða túlka hvers eðlis þau eru (Hennink, Inge og Bailey, 2011).  

Með öðrum orðum er þetta leit að skilningi á því hvernig einstaklingur er virkur túlkandi 

á veruleikanum með því að afla gagna um hann í sínu eðlilega umhverfi og reyna að túlka 

eða lýsa því sem hann segir frá. 

3.2 Gagnaöflun og viðmælendur 

Það er ýmislegt sem rannsakandi þarf að hafa í huga og tileinka sér áður en rannsókn er 

framkvæmd. Rannsakandi er oft talinn vera mælitækið og því þarf hann að vera búinn að 

skoða sjálfan sig og sín viðhorf, bæði til viðmælenda sinna og þess efnis sem hann er að 

fara að rannsaka. Það er mjög gagnlegt fyrir viðkomandi aðila sem tekur viðtal að taka vel 

eftir og vera athugull á meðan viðtalinu stendur (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Til að útskýra athafnir fólks þarf að afla gagna um þá merkingu sem það leggur í 

aðstæður sínar og reynslu. Til þess eru meðal annars tekin viðtöl þar sem spurningar og 

svör eru ekki á stöðluðu formi heldur miða að því að fá viðmælendur til að lýsa reynslu sinni 
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og upplifun. Í þessari rannsókn notaði rannsakandi einstaklingsviðtöl þar sem spurðar voru 

hálfopnar spurningar um fyrirfram ákveðið viðfangsefni (Braun og Clarke, 2013). 

Niðurstöður slíkra rannsókna er ekki tölulegur samanburður heldur hugtök og þemu 

sem lýsa því hvað sé sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi hópa eða 

einstaklinga. Aðferðir og leiðir við gagnaöflun eru margar og mismunandi en þær eru 

grundvöllur rannsókna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Rannsakandi notaðist við hentugleikaúrtak (e.convenience sample) þar sem úrtak 

viðmælenda er valið með tilliti til þess að viðkomandi viðmælendur hafi komið að þeim 

viðburði sem rannsóknin fjallar um með einum eða öðrum hætti. Bæði viðtalsaðferð og 

hentugleikaúrtak falla undir gagnaöflunarleiðir í eigindlegum rannsóknum. Viðtalsaðferð 

gefur möguleika á að rannsakandinn uppgötvi hugmyndir, reynslu og tilfinningar 

þátttakenda sem síðar er hægt að nota til að fá dýpt í umræðurnar með frekari spurningum 

(Schutt, 2015).             

Við undirbúning á viðtölum sem og í viðtölum leggur Kvale (1996) áherslu á að 

rannsakandi skuli vera persónulegur og skapa gott andrúmsloft. Hann segir að 

rannsakandinn verði að hafa þekkingu á efninu til að geta lagt til málanna í umræðum. Þá 

segir hann að þátttakendur verði að vita tilgang viðtalsins sem og framkvæmd, þeir eigi að 

fá að tala óhindrað á sínum hraða og forsendum og til þess þurfi rannsakandinn að beita 

virkri hlustun en stýri viðtalinu til að fá svör.      

Viðmælendur í þessari rannsókn eru fjórir, tvær konur og tveir karlmenn, á mismunandi 

aldri. Viðtalsramminn sem rannsakandi studdist við var í grunninn með sömu megin-

spurningar en einhverjar spurningar voru þó ekki alveg eins. Ástæðan fyrir því er að hlutverk 

hvers og eins viðmælanda er misjafnt gagnvart viðburðinum þó vissulega sé margt mjög 

líkt. Allir viðmælendurnir eru sjálfráða þannig að ekki þarf nein sérstök leyfi fyrir 

framkvæmdinni. Við úrvinnslu voru viðmælendum gefin dulnefnin Palli, Siggi, Katrín og 

Helga. 

• Palli hefur frá upphafi komið að skipulagningu, stjórnun og framkvæmd 

Mýrarboltans að einhverju leyti. 

• Katrín hefur verið viðburðastjóri (drullusokkur), áhorfandi og þátttakandi í 

Mýrarboltanum.  

• Siggi er aðkomumaður, hann hefur bæði verið áhorfandi og þátttakandi í Mýrar-

boltanum. 

• Helga er heimamaður, hún hefur bæði verið áhorfandi og þátttakandi í 

Mýrarboltanum.  
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Viðmælendur eiga það allir sameignlegt að hafa upplifað Mýrarboltann á einn eða annan 

hátt og búa því yfir ólíkri reynslu. Rannsóknin fær þess vegna fjölbreytt sjónarhorn af 

viðburðinum sem er jákvætt. 

Öll viðtölin í rannsókninni voru tekin upp á upptökuforrit í tölvu rannsakanda með 

góðfúslegu leyfi allra viðmælanda og að afritun lokinni var upptökum eytt. Viðtölin tóku 

mislangan tíma, allt frá 35 mínútum upp í 90 mínútur. Öll viðtölin fóru fram í gegnum síma 

þar sem að aðstæður í þjóðfélaginu voru þannig að ekki var mælt með að fólk væri að 

hittast. 

3.3 Greining gagna og siðferðisleg álitamál     

Greining gagna felur í sér umbreytingu, þar sem unnið er með frumgögn og þau færð í 

heildarbúning með túlkun og ályktunum sem leiða að nýjum skilningi. Það er gott fyrir 

rannsakenda að setja sér siðferðilegar vinnureglur sem haldast í gegnum allt 

rannsóknarferlið. Til að tryggja að niðurstöðurnar séu trúverðugar þarf nákvæmni í allri 

vinnu og voru viðtölin rituð upp, orð fyrir orð. Notast var við þemagreiningu, og nýttist vel 

aðferð Braun og Clarke (2006) um þemagreiningu.       

Textinn var lesinn aftur og aftur, merktur og frumkóðaður með þemum sem snúa að 

rannsóknarspurningunni og kóðuð gögn flokkuð. Þá er vert að taka það fram að heildarþýði 

þessarar rannsóknar er tiltölulega lítið hvað varðar umfang og af þeim sökum er 

alhæfingargildi í raun ekkert en rannsóknin gefur þó innsýn í hugmyndir og upplifun.  

Kvale (1996) segir að þegar viðtöl séu tekin séu þrjú mikilvæg atriði sem snerta siðfræði 

í rannsóknum, þau eru: upplýst samþykki, trúnaður og afleiðingar. Með upplýstu samþykki 

þurfi allir þátttakendur í rannsókninni að fá allar nauðsynlegar upplýsingar um rannsóknina 

og veita skriflegt samþykki fyrir þátttökunni með þeim skilmálum sem settir voru í upphafi. 

Þeir eru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og hafa leyfi til að draga sig úr henni ef þeir 

vilja.  

Trúnaður þýðir að allar upplýsingar sem koma fram í viðtölunum verði meðhöndlaðar 

sem trúnaðarmál og alls ekki hægt að rekja gögn til þáttakenda. Með afleiðingum er 

mikilvægt að þátttakendur verði ekki fyrir neikvæðum afleiðingum í kjölfar rannsóknarinnar 

og stefnt sé að því að ávinningur og gagnsemi verði uppskera rannsóknarinnar (Kvale, 

1996). Í þessari rannsókn voru öllum þátttakendum gefin dulnefni svo ekki værihægt að 

rekja gögn til þeirra á neinn hátt og þar af leiðandi ættu þátttakendur ekki að verða fyrir 

neinum neikvæðum afleiðingum í kjölfar rannsóknarinnar. Þá var fullum trúnaði heitið 

ásamt því að öllum gögnum var eytt eftir úrvinnslu.  



18 

Persónulegar skoðanir og reynslu rannsakanda þarf að setja til hliðar (Silverman, 2013). 

Þar sem rannsakandi þekkir ágætlega til viðkomandi viðburðar sem rannsakaður er sem og 

samfélagsins, telur hann það kost að hafa innsýn því það veiti tækifæri til að spyrja 

ígrundaðri spurninga sem leiði til betri umræðu. Sá sem ekkert þekkir til hefði mögulega átt 

í vandræum með það. Rannsakandi gætti sín til hins ítrasta að eigin skoðanir hefðu engin 

áhrif á viðtölin.     
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar þær niðurstöður sem fengust úr gögnum rannsakanda á 

viðfangsefninu. Einnig verður leitast við að gera rannsóknarspurningunni skil með því að 

rýna í svör þátttakenda. Niðurstöðum er skipt niður í fimm efnisflokka. Í fyrsta lagi er 

sjónum beint að upplifun og þátttöku, í öðru lagi að áhrifum og ávinningi, í þriðja lagi að 

stjórnun viðburðarins, í fjórða lagi að sögu og þróun viðburðarins og í fimmta og síðasta lagi 

að framtíð viðburðarins. Hver efnisflokkur inniheldur síðan meginþemu, samtals eru þemun 

sextán talsins. Þar sem að allir viðmælendur voru spurðir út í reynslu sína af viðburðinum í 

gegnum árin þurftu þeir að notfæra sér kraft endurminninga og rifja upp upplifun sína og 

reynslu.  

4.1 Upplifun og þátttaka 

Upplifun og þátttaka viðmælanda er eins og gefur til kynna mjög ólík þar sem upplifun er 

persónubundin en að sama skapi eru þó líkindi. Í þessum kafla koma fram meginþemun: 

skemmtun og gleði, samþjöppun hópa, veðurfar og hliðarviðburðir. 

Viðmælendur hafa allir upplifað mikla gleði og samþjöppun á Mýrarboltanum. Það kom 

skýrt fram í svörum viðmælenda að vinátta er mikil á hátíðinni og virðist þetta vera góður 

vettvangur fyrir fólk og vinahópa til að koma saman og njóta, hvort sem það er í drullunni 

eða á hliðarviðburði eins og balli.  

 

Ég hef gaman af að hitta gamla vini á þessum fallega stað að sumri til, blanda af 

gömlum hetjusögum og skralli. Lítið fyrir leðjuna, sérstaklega ef veðrið er ekki upp 

á sitt besta en hún er skemmtileg líka. – Siggi 

 

Svona mót stendur ekki fyrir miklum alvarleika, frekar gleði. Þótt margir hafi komið 

inn með mikið keppnisskap til leikanna rann það fljótt af þeim því þetta snerist 

bara um að hafa gaman og skemmta sér. Þátttakendur eru í stórum stíl vinahópar 

eða fyrirtæki sem horfa á þetta sem skemmtun og ákveðna samþjöppun. – Palli 

 

Við vorum tvö saman sem komum og skráðum okkur í skraplið. Daginn eftir hittum 

við liðsfélaga okkar, þrjá vinahópa sem voru frá Dalvík, Akureyri og Reykjavík. Við 

náðum strax vel saman, það myndast einhvers konar tafarlaus vinátta hjá fólki á 

þessari hátíð. – Katrín 
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Þá voru viðmælendur allir á sama máli um að veðurfar skipti gríðarlega miklu máli fyrir 

viðburðinn og það sé tvennt ólíkt að upplifa viðburðinn í góðu veðri og slæmu veðri. Mun 

meiri þátttaka er þegar spáð er sól og sumaryl en þátttakan er minni þegar veðurspáin sýnir 

kulda eða rigningu.  

 

Mér hefur alltaf fundist mjög gaman, en veðrið hefur oft spilað stóran þátt og setur 

stundum svarta mynd á minningarnar. En utanumhaldið hefur alltaf verið gott, 

góður mórall í skipuleggjendum og mikið lagt upp úr því að þjappa hópum saman 

og almennt hafa gaman! – Helga 

 

Veðrið er gífurlega mikilvægt og veðurspáin hefur áhrif á þátttöku. Ein óveðurspá 

gat valdið miklu stressi hjá skipuleggjendum enda búið að leggja mikla vinnu og 

fjármagn undir. – Palli 

  

Það var enginn vafi í svörum viðmælenda þegar talað var um hliðarviðburði, allir voru á 

sama máli. Þeir virðast skipta öllu máli og þá sérstaklega tónlistardagskráin á kvöldin. Það 

er mat viðmælenda að vel þekkt tónlistarfólk sem kemur til að spila á böllum og skemmti-

stöðum í bænum dragi að þátttakendur. 

 

Ég sótti böllin þegar ég fór síðast og það er bara geggjað t.d að sjá Pál Óskar spila í 

Edinborg, það getur enginn sagt mér annað en hann nái öllum út á dansgólfið. Það 

eru svona stórir artistar sem hátíðin þarf, þá kemur fólk. – Siggi  

 

Mér finnst hliðarviðburðirnir eiginlega mesta skemmtunin. Þó svo að mýrarboltinn 

sjálfur sé skemmtilegur er hann líkamlega erfiður og því finnst mér og mínum 

liðsfélögum mikilvægt að taka þátt í öllu utan boltans og efla hópinn því stundum 

er maður með fólki í liði sem maður þekkir lítið sem ekkert. Liðin sem ég hef tekið 

þátt í hafa að mestu sótt böllin sem hafa alltaf spilað stórt hlutverk í okkar 

þátttöku. – Helga  

 

Þá segja bæði Palli og Katrín að kvölddagskráin sé mikilvægur hlekkur í hátíðahöldunum. 

Palli segir að í gegnum árin hafi skipuleggjendur reynt að fá ,,heitustu“ nöfnin hverju sinni 

en það sé stundum erfitt að keppa við stórar og rótgrónar hátíðir eins og Þjóðhátíð í 
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Vestmannaeyjum. Nokkrum sinnum hafi það líka verið alveg í höndum skemmtistaða að sjá 

um að fá tónlistarfólk. 

 

Málið er bara að kvölddagskráin verður að vera rosaleg og það kostar sitt að leggja 

pening í það en ef þátttaka er góð skilar það sér. – Palli  

 

Mýrarboltinn fékk mikið lof fyrir nýjungar í hliðarviðburðum eins og bjórjóga og 

sundlaugapartý, fólk hefur gaman að nýjungum. – Katrín 

 

Af svörum viðmælenda má því ætla að þátttaka í Mýrarboltanum ráðist mikið af veðurfari, 

hliðarviðburðum og hvort þekkt tónlistarfólk prýði dagskránna. Þá virðist ekki vera vafi í 

svörum viðmælenda um að Mýrarboltinn sé góð skemmtun fyrir þátttakendur, áhorfendur 

og aðra gesti.  

4.2 Áhrif og ávinningur 

Allir viðburðir hafa einhver áhrif og þar er Mýrarboltinn  engin undantekning. Úr gögnunum 

má sjá að samfélagsleg áhrif eru hvað mest áberandi og telja allir viðmælendur að 

samfélagið verði fyrir jákvæðum efnahagslegum áhrifum vegna viðburðarins. Þá minnast 

flestir viðmælendur á umhverfisleg áhrif. Í þessum kafla koma fram meginþemun: 

samfélagsleg áhrif, efnahagsleg áhrif og umhverfisleg áhrif.  

Það kom skýrt fram hjá viðmælendum að þeir teldu viðburðinn hafa jákvæð 

efnahagsleg áhrif. Að fyrirtæki, stór sem smá, og félög nytu góðs af viðburðinum 

fjárhagslega. Sagðist Palli vita til þess að eitt árið hafi fyrirtækin á svæðinu verið beðin um 

að taka saman tekjur yfir þá helgi sem viðburðurinn var haldinn og kom þá út að gestir 

Mýrarboltans voru að skila hundruðum milljóna til samfélagsins. 

 

Sem dæmi hafa þetta verið stærstu helgarnar á ári hjá matvöruverslunum hérna í 

bænum og líka sjoppum, skemmtistöðum og leigubílum. Það er mikil innkoma sem 

fylgir öllu fólkinu sem kemur og það er bara frábært að fólk nýti sér þjónustuna 

sem hér er í boði. – Palli  

 

Að halda svona hátíð á fámennum stöðum skilar miklu inn til allra sem koma beint 

eða óbeint að viðburðinun. Til dæmis má nefna að tjaldstæðið er þétt setið þegar 

Mýrarboltinn er í gangi sem skilar tekjum til sveitarfélagins, auk þess sem margir 
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keppendur og þar á meðal ég eyði töluverðum peningum á veitingahúsum 

bæjarins og börum. – Helga 

 

Það er ekki bara viðburðurinn sjálfur sem að fær inn fjármagn og það er mikill 

misskilningur að skipuleggjendur verði ógeðslega ríkir á að halda þetta, það er 

svakalega dýrt að halda svona viðburð. Svo hafa félög eins og björgunarsveitin og 

knattspyrnuhreyfingin hérna verið að hafa það mjög gott í kjölfar viðburðarins. Til 

dæmis hefur knattspyrnan séð um sjoppuna á svæðinu og fær ágóðann af því, sem 

og önnur tilfallandi störf eins og umferðastýringu eða gæslu og það er greitt fyrir 

það. – Palli  

 

Þá mátti sjá á svörum viðmælenda að þau teldu yfirleitt að fólk og samfélagið yrði 

samheldnara í kjölfar viðburðar og fólk stæði saman við að láta viðburðinn verða að 

veruleika. Palli segir til að mynda að viðburðurinn hefði aldrei orðið að veruleika öll þessi ár 

ef að ekki væri fyrir ómetanlega hjálp frá fólkinu í samfélaginu og það séu ótal margir sem 

hafa lagt hönd á plóg í gegnum árin. Hægt væri að gera endarlausan nafnalista hvað það 

varðar. 

 

Einnig fær Mýrarboltinn heimamenn til að vinna saman en allir leggjast á eitt og 

það sem er hvað skemmtilegast er að fólk nýtir tækifærið til að fá fjölskyldu og vini 

í heimsókn, þannig að þetta býr til aðdráttarafl og góða stemningu. – Helga  

 

Viðburðir eins og Mýrarboltinn og Aldrei fór ég suður eru líka bara mjög mikilvægir 

fyrir félagslegu hliðina, ég meina á svona hátíðum er fólk að safnast saman og 

rækta sambönd og tala saman. Það verður allt svo miklu nánara. – Siggi  

 

Það er mikilvægt að allir tali saman og samhugur gildi um verkefnið. Það er ekki 

annað að sjá og heyra á bæjarbúum hér í Bolungarvík en að fólk sé ánægt með 

viðburðinn. Þá er planið að reyna að fjölskylduvæða hátíðina en það höfum við 

meðal annars gert í samvinnu við Vestra með því að bæta við krakkamótinu á 

sunnudeginum. – Katrín  

 

En einn viðmælandi minntist á það að samstaða og samheldni hafi þó ekki verið til staðar 

öll árin og þá sérstaklega seinustu árin sem Mýrarboltinn var haldinn á Ísafirði. Ekki hafi ríkt 
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samhugur milli allra hvað varðar staðsetningu á keppnismótinu. Deilur hafi meðal annars 

komið upp milli forsvarsmanna tjaldsvæðis og skipuleggjenda hátíðarinnar. Þá hafi 

bæjaryfirvöld ekki verið samstíga hvað varðar staðsetningu keppnismótsins sem og fleiri 

þáttum sem sneru að viðburðinum.  

 

Það komu þarna tímar sem að voru mjög erfiðir, forsvarsmenn tjaldsvæðisins sem 

er við hliðin á mótssvæðinu voru ekki að vinna með okkur og það sama má segja 

með sum mál sem tengjast bæjaryfirvöldum, það gerir erfitt fyrir. – Palli  

 

Hvað umhverfislegu áhrifin varðar þá komu bæði jákvæðir og neikvæðir þættir í ljós. 

Jákvæðu þættirnir snúa hvað mest að seinni árum Mýrarboltans en það fylgir líklega 

umræðunni um umhverfismál á heimsvísu. Í dag er miklu meiri áhersla á umhverfismál en 

áður var. Sem dæmi nefnir Katrín að á síðustu hátíð árið 2019 hafi umhverfismál 

viðburðarins tekið miklum breytingum og hafi hátíðin farið í samstarf við umhverfis-

samtökin Bláa herinn.  

 

Nú eru skipuleggjendur að taka fyrstu skrefin í þá átt að verða umhverfisvæn hátíð. 

Í matartjaldinu í fyrra voru til dæmis seldar samlokur í kaffisíum og súpa í klipptum 

mjólkurfernum. – Katrín  

 

Ég var ekki með í fyrra en ég las það í fréttum að hátíðin sé að verða umhverfis-

vænni. Ég held að það hafi mjög jákvæð áhrif á þátttakendur, enda eru 

umhverfismál mjög mikilvæg í nútímasamfélagi og fólk gerir sér alltaf meira og 

meira grein fyrir því. – Siggi  

 

Minnist einn viðmælandi þess þegar hátíðin var haldin á Ísafirði eitt árið að kvartanir hafi 

borist vegna hljóðmengunar frá ballsvæði einu sem var þá á gámaplani Eimskips á hafnar-

svæðinu. Einnig að kvartanir hafi komið frá eigendum sumarhúsa sem standa nærri móts-

svæðinu í Tungudal, bæði vegna umferðar á svæðinu sem og hávaða.  

 

Það er alltaf þannig að einhver finnur eitthvað til að kvarta yfir en sem betur fer er 

það nú yfirleitt hávær fámennur hópur. Það er erfitt að gera öllum til geðs, 

svoleiðis er það nú bara. Auðvitað er alltaf reynt að gera hlutina í sátt og samlyndi 

við alla og við höfum reynt það en eins og ég segi, það tekst ekki alltaf. – Palli  
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Þá segir Siggi að hann hafi heyrt fólk tala um sjónmengun, að ekki sé fallegt að sjá svona 

drulluvelli inni í Tungudal. Helga segir að henni hafi alltaf fundist vel frá gengið á svæðinu í 

Tungudal og ekkert hafi verið truflandi við drulluvellina. 

 

Ég hef heyrt fólk tala um ákveðna sjónmengun, að sjá svona drulluvelli þarna í 

Tungudalnum nálægt sumarhúsabyggð, golfsvæði og tjaldsvæði. – Siggi  

 

Mér hefur alltaf fundist vel frá gengið á svæðinu, drulluvellirnir hafa bara verið 

ákveðið merki sem minnir á mótið, sem hafi verið hluti af Ísafirði. – Helga  

 

Palli og Katrín segja að gengið sé frá völlunum í Bolungarvík með því að leggja torf aftur yfir 

þá, það sjáist því lítil sem engin ummerki og allir virðist ánægðir.  

Af svörum viðmælenda má sjá að samfélagið virðist hafa mikið upp úr því tekjulega séð 

að halda Mýrarboltann. Oftast nær ríki mikil samvinna og samhugur um viðburðinn en þó 

séu ekki allir alltaf sammála um ýmis mál, viðburðurinn sé þó mikilvægur félagslega séð. Þá 

virðast umhverfismál vera ofarlega í huga skipuleggjenda og margt gerst í þeim málum. 

4.3 Stjórnun og skipulag viðburðarins 

Skipulagðir viðburðir notfæra sér yfirleitt krafta viðburðastjóra og hefur sá einstaklingur 

sem tekur að sér hlutverk viðburðastjóra Mýrarboltans í gegnum tíðina fengið nafnbótina 

,,drullusokkur“. Það virðist vera mikilvægt er að allir sem koma að viðburðinum vinni vel 

saman og endurmönnun í teyminu er mögulega lykilþáttur til að árangur náist. Í þessum 

kafla koma fram meginþemun: Drullusokkur, skipulagsmál, markaðsmál og teymi.  

Strax eftir fyrsta mót var stofnað félag í kringum mótið sem heitir Mýrarboltafélag 

Íslands, þar skipa stjórn drullusokkur, mýrarfláki og skíthæll. Drullusokkurinn er mótsstjóri 

og hefur yfir umsjón og stjórn á viðburðinum ásamt því að taka þátt í skipulagi.  

 

Drullusokkurinn tekur þátt í öllu ferlinu og hans ákvarðanir og skoðanir á meðan á 

móti stendur hvað varðar reglur og slíkt eru bara lög. En þegar þarf að taka á 

einhverjum meiri ágreiningi, sem þarf oft í svona, þurftum við bara að diskútera 

það öll í teyminu. Síðan var það bara borið undir drullusokkinn og hann réði, sem 

var oft gott í mörgum málum því þá sögðum við bara að þetta væri útrætt, 

drullsokkurinn væri búinn að taka afstöðu. – Palli  
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Drullusokkurinn er í rauninni bara framkvæmdarstjóri í stígvélum, bætir Katrín við og segir 

að að mörgu þurfi að huga þegar kemur að svona viðburði eins og Mýrarboltanum.  

 

Það þurfa að vera viðbragðsáætlanir til staðar ef eitthvað skyldi koma upp og 

mikilvægt er að allir vinni saman, skipuleggjendur, bæjarfélagið og íþróttafélögin. 

– Katrín  

 

Fram kom að mistök hafi verið gerð hvað varðar endurmönnun í viðburðarteyminu og sama 

teymi hafi verið of lengi starfandi án þess að fá inn nýtt fólk. Palli segir að upphaflega 

viðburðateymið hafi ekki náð að sinna þessu sem skyldi og fólk hafi dottið út og því miður 

hafi nýtt fólk ekki verið fengið inn. Það hafi þó verið reynt nokkrum sinnum en illa gengið. 

 

Við gerðum alveg klárlega mörg mistök en við vorum mjög klókir við margt sem 

við gerðum og við héldum alltaf aðalfundi og fengum fólk með okkur og vorum 

alltaf að leita af því hvað við gætum gert betur. Svo einhvernveginn að þegar þú 

ert kominn í önnur störf að þá gafst ekki tími í þetta og það var fólk sem vildi hafa 

vægi í þessu en við gleymdum að rækta þetta. – Palli  

 

Katrín bætir við og segir mikilvægt að samheldið teymi standi þétt saman þegar komi að 

viðburðinum og samvinna sé ótrúlega mikilvæg. 

Siggi og Helga segja að þeim hafi fundist skipulagið og stjórnunin vera mjög góð í þau 

skipti sem þau hafi sótt hátíðina og aldrei hafi verið neitt vesen. Þau tala þó bæði um að 

alltaf megi gera gott betra. 

 

Mér hefur alltaf fundist gott skipulag í þau skipti sem ég hef farið. En ég væri til að 

það væri meira utanumhald og betri dagskrá því henni hefur hrakað undanfarin 

ár. Einnig væri mögulegt að skoða að gera viðburðinn stærri, hafa þá annað í boði 

hvort sem það væri fyrir fjölskyldufólk eða einstaklinga, hátíðin hefur það orðspor 

á sér að vera fylleríshátíð. – Helga 

 

Þá minnast viðmælendur á mikilvægi markaðsmála í þessum efnisflokki. Og eru allir 

sammála um að samfélagsmiðlar séu mikilvægir til þess að kynna viðburðinn. Þá eru allir 
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viðmælendur sammála um að Mýrarboltinn sé yfir höfuð mjög góð kynning fyrir 

bæjarfélagið þar sem viðburðurinn fer fram.  

 

Þessi viðburður setur norðanverða Vestfirði á kortið og gerir þá aðgengilegri og 

meira spennandi, sérstaklega ef fengnir eru þjóðþekktir og vinsælir listamenn. Þá 

trekkir það að yngra fólk sem hefur ekki endilega komið á Vestfirði áður. – Helga  

 

Ég tel að Mýraboltinn geti verið góð kynning fyrir bæjarfélagið, ekki bara á 

landsvísu, heldur heimsvísu. Það mætti auglýsa þetta betur í vefmiðlum sem fjalla 

um sérstakar hefðir á afskekktum stöðum eins og t.d. Vice. – Siggi  

 

Siggi bætir við og segir að samfélagsmiðlar séu númer eitt, tvo og þrjú og Katrín segir að nú 

sé mikið stuðst við samfélagsmiðla til að kynna og auglýsa viðburðinn. Palli segir að fyrstu 

árin hafi skipuleggjendur verið duglegir við að koma sér í fréttir til þess að auglýsa og það 

hafi virkað mjög vel. 

 

Samfélagsmiðlar eru númer eitt, tvö og þrjú. Ef Mýraboltinn neglir samfélags-

miðla, getur hátíðin náð sömu hæðum og hún gerði hérna árin 2012 til 2015. – 

Siggi  

 

Á síðasta ári notuðum við social media, facebook, snapchat og instagram plús 

útvarpsauglýsingar og fréttaumfjöllun. Svo náttúrlega plaköt út um allt land. – 

Katrín  

 

Stjórnin var mjög dugleg við að koma sér í fréttir og var sniðug í þeim efnum. 

Stundum bjuggu skipuleggjendur sjálfir til fréttir sem vöktu mikla athygli og rötuðu 

þá í blöðin. Síðan hafa samfélagasmiðlarnir vera aðal auglýsingin hingað til og fólk 

hefur líka verið duglegt að tala um þetta við vini og vandamenn, þetta spyrst út, 

fljótt flýgur fiskisagan og allt það. – Palli  

 

Þá segir Palli að skipuleggjendur hafi lagt mikið upp úr markaðssetningu og í gegnum árin 

sé ekki margt sem hafi auglýst Ísafjörð eins mikið og Mýrarboltinn með aðstoð samstarfs-

félaga að sjálfsögðu.  
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Ég held að það megi alveg segja það að í samstarfi við samstarfsfélaga viðburðarins 

í gegnum árin sé fátt sem hefur auglýst Ísafjörð eins mikið og Mýrarboltinn ef 

miðað er við fjárútlát allavega. Og þrátt fyrir þrálátt álit margra þá hafa skipu-

leggjendur aldrei labbað í burtu eftir þessa helgi með fúlgur fjár fyrir sjálfa sig eða 

framkvæmt viðburðinn með það eitt í huga að græða, það er alveg á hreinu. – Palli  

 

Palli segir líka að Mýrarboltinn sé ekki útihátíð og viðburðurinn hafi aldrei verið seldur sem 

slíkur. En á stærstu árunum megi þó líklega flokka þetta sem bæjarhátíð eða álíka. Þá nefnir 

hann að það sé öllum frjálst að koma bæði til Ísafjarðar og Bolungarvíkur og frítt sé fyrir alla 

inn á mótssvæðið og til að horfa á.  

Af svörum viðmælenda að dæma virðist hlutverk drullusokks vera mikilvægt, sá aðili 

sem gegnir þeirri stöðu er viðburðastjóri Mýrarboltans. Þá eru viðmælendur sammála um 

að Mýrarboltinn sé góð kynning eða auglýsing fyrir það bæjarfélag þar sem hann fer fram. 

Markaðsmál virðast skipta töluverðu máli og eru samfélagmiðlar sérstaklega nefndir í þeim 

málum. Að lokum virðist endurmönnun í viðburðarteyminu þurfa að eiga sér stað. 

4.4 Saga og þróun viðburðarins 

Í þessum kafla er leitast við að setja fram sögu Mýrarboltans eins og hún birtist í svörum 

viðmælenda. Saga Mýrarboltans hófst árið 2004 og enn er verið að skrifa hana, hér verður 

stiklað á stóru um hvernig Mýrarboltinn hefur þróast með árunum. Af svörum viðmælenda 

má sjá að viðburðurinn hefur þróast hratt frá stofnun, hvað varðar stærð og umfang. Í 

þessum kafla koma fram meginþemun: Staðsetning, umfang, tímabil. 

Palli segir að þetta hafi allt byrjað sumarið 2004 þegar Jóhann Bæring og Jón Páll tóku 

þátt í Evrópuverkefni um viðburði á Norðurslóðum sem Rúnar Karlsson hafi kynnt fyrir 

þeim. Í september sama ár hafi þeir félagar síðan hóað saman misgóðum fótboltakempum 

af svæðinu og efnt til fótboltamóts á gervigrasvellinum því illa gekk að sannfæra menn um 

að taka þátt í fótboltamóti sem spila átti í drullugri mýri. 

 

Það var bara svo mikið keppnisskap í þessum körlum að þegar komið var að 

úrslitaleiknum allt í einu ekki máli hvort hann yrði í drullunni eða grasinu, það 

þurfti eitthvert lið að standa uppi sem sigurvegari. – Palli  
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Úrslitaleikurinn fór fram á mýrarvellinum og þá var ekki aftur snúið. Keppendum fannst 

þetta bara alls ekkert slæmt og fannst þetta í rauninni bara virkilega skemmtilegt og 

öðruvísi, segir Palli. Árið eftir, aðra helgina í ágúst, var svo haldið fyrsta Evrópumeistara-

mótið í mýrarbolta þar sem fjölmörg lið, bæði í karla, kvenna og blönduðum flokki tóku 

þátt. 

 

Strax árið eftir varð þetta mót hluti af Evrópumótaröðinni í mýrarbolta, þar sem 

sigurliðin í karla og kvennaflokki fá þátttökurétt til að spila á Heimsmeistaramótinu 

í mýrarbolta í Finnlandi. – Palli  

 

Mótið var haldið á fjórum mýrarvöllum inn í Tungudal sem er inn af Ísafirði. Við hlið 

mótssvæðis stendur aðaltjaldsvæði Ísafjarðar ásamt Tungudalsá. Þá er Tungudalur 

einstaklega fallegur og skjólsæll staður og þótti því afar hentugt að halda mótið á þessum 

stað. 

 

Svæðið þótti henta afskaplega vel í fyrstu, það er skjólsælt í Tungudalnum, 

tjaldsvæðið er þarna við hliðina og áin rennur þarna alveg við, þannig að 

keppendur gátu skolað af sér þar og hægt var að fá vatn úr ánni til að vökva vellina. 

– Palli  

 

Fyrstu 2 - 3 árin voru liðin á mótinu aðallega skipuð heimafólki, eftir það fór að bera meira 

á liðum sem komu frá öðrum landshlutum sem og erlendum liðum. Það skapaðist strax sú 

hefð, alveg frá fyrsta móti, að liðin aðgreindu sig með skemmtilegum búningum og fljótlega 

var farið að veita verðlaun fyrir flottustu búningana á mótinu. Þá eru einnig veitt verðlaun 

fyrir drullugasta leikmanninn, flottasta markið og prúðasta liðið svo eitthvað sé nefnt.  

 

Ég man þarna fyrsta árið sem ég keppti hvað þett var ógeðslega skemmtilegt, liðið 

Píkubanarnir voru með geggjaða innkomu og stemmingin þarna var á einhverju 

allt öðru ,,leveli“ – Siggi  

 

Mýrarboltinn er íþróttaviðburður sem einblínir á góða skemmtun. Mýrarboltinn er 

frábrugðinn öðrum hefðbundnum íþróttaviðburðum vegna þess að áfengi er leyft 

bæði hjá keppenum og áhorfendum en því er snúið upp í gaman í stað þess að hafa 

boð og bönn. – Helga  
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Strax árið 2006 byrjaði viðburðurinn að stækka hratt og hátt í 30 lið tóku þátt. 

Þarna fór að koma þessi mynd á mótið sem flestir þekkja, gífurleg stemming og 

gleði, samþjöppun vinahópa og fyrirtækja og samhugur í fólki. Þetta ár byrjuðu líka 

hátíðarhöld af alvöru um kvöldið, lokahóf og verðlaunaafhending. – Palli  

 

Árið 2007 var mótið svo haldið í fyrsta skipti um verslunarmannahelgina og hátt í 400 manns 

skráðir til leiks. Þá fór að bera á hliðarviðburðum og lið byrja að keppa sín á milli um að 

koma með sterka og flotta innkomu á mótið. Og var þetta meðal annars í fyrsta skipti þar 

sem keppt var í drulluteygjunni svokölluðu, segir Palli.  

 

Árin 2007 - 2008 er komið í ljós að þetta getur orðið svakalega stórt mót og flott 

vörumerki. Þarna er byrjað að halda aðalfundi og fá fólk til að koma inn og segja 

hvað megi betur fara og hvernig og hvað megi bæta til að viðburðurinn verði stærri 

og flottari. – Palli  

 

Ég man þarna fyrstu árin þegar maður fór að horfa hvað þetta leit út fyrir að vera 

ógeðslega gaman, það var svo skemmtilegt andrúmsloft á svæðinu og fólk virtist 

skemmta sér ótrúlega vel. – Helga  

 

Palli segir að á árunum 2008 – 2010 hafi Mýrarboltinn þróast mjög hratt. Fleiri þátttak-

endur, fleiri áhorfendur, fleiri hliðarviðburðir og miklu meira umfang. Árið 2008 var til að 

mynda keppt í mýrarblaki sem var upphitunarviðburður eða svokölluð „sýningargrein“ fyrir 

mýrarboltamótið sjálft ásamt því að stórdansleikur var haldinn á sunnudagskvöldinu til að 

loka mótinu. Hér er fjöldi þátttakenda kominn í um 500 manns.  

 

Árið eftir, 2009 stækkar þetta enþá meira, hérna bætast við sýningagreinarnar 

kvennaburður og sápubandí og fjöldi þátttakenda telur um 600 manns. Þá fara fram 

tónleikar á móttsvæðinu í fyrsta skipta þar sem hljómsveitin Reykjavík kom fram ásamt 

hljómsveitum af svæðinu. Árið 2009 er þetta hætt að vera bara vettvangur þar sem 

vinahópar koma til að skemmta sér, á þessum tíma þróaðist þetta í að vera alvöru mót og 

má segja að 2009 hafi fyrsta alvöru mótið verið haldið miðað við hvernig við þekkjum 

viðburðinn þegar hann var sem stærstur, segir Palli. 
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Árin 2009 – 2010 er þetta orðinn virkilega kraftmikill viðburður og mikið er lagt 

upp úr góðri skemmtun og þéttri dagskrá, bæði á daginn og á kvöldin. Ég man að 

2010 var drullulangstökk sýningargrein sem vakti mikla lukku og viðburðurinn var 

farinn að fara langt fram úr okkar vonum. – Palli   

 

Palli minnist þess að árin 2009 – 2010 hafi verið gerður samningur við knattspyrnufélagið 

um að sjá um öryggisgæslu og fleira sem viðkom viðburðinum ásamt því að veita þeim 

einkarétt á veitingasölu á svæðinu. Eftir árið 2010 koma svo stærstu árin. Á þeim tíma náði 

Mýrarboltinn toppnum sem viðburður, hingað til allavega, bætir Palli við.  

 

Það mætti segja að árin 2011 – 2015 séu þessi stóru ár en á þeim tíma náði 

Mýrarboltinn sínum hæstu hæðum hvað varðar fjölda þátttkenda, áhorfenda, 

stærðar og umfangs. Og það er á þeim tíma sem þessi viðburður getur sennilega 

kallast bæjarhátíð, þetta var hátíð um allan bæ alla helgina. – Palli  

  

Mýraboltinn er hátíð, verslunarmannahelgin er hátíð verslunarmanna og ætli 

þetta sé ekki uppskeruhátíð verslunarmanna á Ísafirði. Þó verslunarmenning 

Ísfirðinga sé nú ekki mikil eru Vestfirðingar duglegir að finna „fringe“ leiðir til að 

fagna og skapa viðburði til að fá aðflutta og aðkomufólk til að koma saman, það er 

reunion-bragur yfir þessu. – Siggi  

 

Öll þessi ár 2012, 2013 og 2014 voru um 100 lið sem að tóku þátt, mest árið 2014 þegar 

120 lið tóku þátt. Það var langstærsta árið. Árið áður var líka mjög gott, segir Palli. En þá var 

til dæmis farið í mikla markaðsherferð í samstarfi við nokkur fyrirtæki þar sem ein milljón 

var gefin til góðgerðasamtaka. Þá voru þjóðþekktir einstaklingar fengnir til liðs við 

verkefnið, þar sem að þeir stóðu kyrrir á meðan gusu af drullu var skvett yfir þá. Þetta var 

gert til þess að vekja athygli og fá fólk til þess að kjósa hvert peningnum yrði ráðstafað.  

 

Það má segja að árið 2015 hafi verið síðasta stóra árið, 2016 var þó alls ekki slæmt hvað 

varðar þátttöku og umfang. Það var mjög fínt ár líka. En það var komin smá þreyta í 

viðburðateymið, segir Palli og ekki hjálpaði það til að ekki voru allir sammála um tilveru 

Mýrarboltans í Tungudal.  
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Árið 2016 markar ákveðin þáttaskil í sögu Mýrarboltans, en þá var Evrópumeistara-

mótið í mýrarbolta á Íslandi haldið í síðasta sinn á Ísafirði. Ástæður þess eru nokkrar að sögn 

Palla: 

Í fyrsta lagi þá var ekki samhugur og samvinna milli skipuleggjenda og forsvarsmanna 

tjaldsvæðis og voru þessir aðilar ósammála um hvernig ýmsum málum yrði háttað. Til 

dæmis hvað bað og klósettaðstöðu varðar. 

Í öðru lagi var ekki samhugur milli skipuleggjanda og bæjaryfirvalda hvað 

staðsetninguna varðaði og voru áform um að reisa meðal annars strandblakvöll á svæðinu. 

Í þriðja lagi var orðið erfitt að stýra umferð inn á svæðið. 

 

Var því ákveðið að kanna þá möguleika að halda mótið í Bolungarvík árið eftir, svæðið 

þar var talið henta betur til að halda mótið. Bæði Sundlaug og tjaldsvæði Bolungarvíkur 

standa alveg við hliðina á nýja mótssvæðinu og voru Bolvíkingar meira en til í að fá 

viðburðinn til sín, segir Palli. Katrín bætir við og segir að með því að færa mótið til 

Bolungarvíkur hafi auðveldast mikið hvað varðar mótshaldið.  

 

Með því að færa mótið úr Tungudal auðveldast mikið, til dæmis þarf ekki að hafa 

áhyggjur af umferðastjórnun né þvottastæði þar sem að Musterið (sundlaugin) er 

við hliðin á svæðinu. – Katrín 

 

Þegar mótið færist til Bolungarvíkur þá minnkar það töluvert hvað varðar fjölda þátttak-

enda og áhorfenda og umfang. Nýr drullusokkur var ráðinn 2017 sem var bara besta mál og 

stóð sá aðili sig með prýði en því miður fóru þátttökutölur langt niður, segir Palli. 

 

Ég veit ekki nákvæmlega hvað það var en margir tóku hrepparíginn á þetta og vildu 

ekki mæta á mótið út af því að það var haldið í Bolungarvík. Heimaliðin hættu 

nánast alveg að koma en aðkomuliðin koma einhver ennþá. – Palli    

 

Þá bætir Siggi við og segir að Mýrarboltinn hafi dalað aðeins eftir að hann færðist til 

Bolungarvíkur. 

 

Mýraboltinn hefur verið að dala undanfarið og það þarf eitthvað að gerast í þeim 

málum, fólk er ekki jafn mikið að sækja vestur og hefur verið. Því færri sem sækja 
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verður alltaf erfiðara og erfiðara að halda viðburðinn og ég upplifi eins og þetta sé 

að renna út í mýrina. – Siggi  

 

Palli segir að nýr drullusokkur hafi síðan verið ráðinn 2019 og að margt nýtt hafi gerst 

og vel hafi gengið. Eitthvað hafi þó heyrst af því að kvölddagskráin hafi mátt vera betri en 

vonandi rætist úr því næst. Það er alltaf tími fyrir þróun og breytingar.  

Af svörum viðmælenda má ráða að Mýrarboltinn hafi þróast tiltölulega hratt með ári 

hverju hvað varðar umfang, þátttöku, áhorf og fleira. Á árunum 2011 – 2015 sýnist 

Mýrarboltinn hafa náð hæstu hæðum og tekið á sig hátíðarmynd. Árið 2017 urðu töluverðar 

breytingar á fyrirkomulagi þegar Mýrarboltinn færðist til Bolungarvíkur, virðist það hafa 

orðið til þess að umfang og þátttaka minnkaði talsvert. Má því gera ráð fyrir að staðsetning 

spili stórt hlutverk í heildarmyndinni og hafi áhrif á þátttakendur og aðra gesti. 

4.5 Framtíð viburðarins 

Hvað framtíð viðburðarins varðar þá eru viðmælendur með ýmsar skoðanir á þeim efnum. 

Hér velta viðmælendur fyrir sér framtíðar möguleikum Mýrarboltans. Í þessum kafla komu 

fram meginþemun: Framtíðarsýn og möguleikar. 

Katrín segir að hún sjái fyrir sér að Mýrarboltinn verði mögulega haldinn aðra helgi en 

Verslunarmannahelgina. Og hafa barnamýrarboltann aðra helgi líka.   

 

Ég sé fyrir mér Mýrarboltann haldin mögulega aðra helgi. Tónleika úti í staðinn 

fyrir ball um kvöldið og hafa fjölbreytta viðburði í kringum hátíðina. Þá vil ég líka 

að þetta verði umhverfisvæn hátíð.  – Katrín 

 

Hún heldur að það sem fengi fólk til að mæta á Mýrarboltann væri góð skemmtun, flottir 

hliðarviðburðir, góð drulla og virðing við umverfi og náttúru. Þá segir hún að með því að 

fjölskylduvæða hátíðina gæti margt breyst.  

Siggi sér fyrir sér að Mýrarboltinn fari aftur á Ísafjörð, allavega kvölddagskráin. Og hefur 

nokkrar hugmyndir um það. 

 

Ég sé fyrir mér að  leikjunum verði streymt í beinni útsendingu og Gummi Ben lýsi 

úrslitaleiknum. Eitt stórt ball á sunnudeginum þar sem öllu er slúttað á Torfnesvelli 

með flottu sviði og flottum tónlistarmönnum, sölu á mat og víni og fólk geti valið 

að sitja í grænu stúkunni eða dansa á vellinum. – Siggi  



33 

Hann heldur að það sem fengi fólk til að mæta á Mýrarboltann væri skýr stefna í 

skipulagsmálum og flottir hliðarviðburðir og góð dagskrá.  

Helga segir að hún sjái fyrir sér meira umfang í kringum viðburðinn og að einhverjir 

hliðarviðburðir væru inni. Það sem trekki mest að sé þekkt tónlistarfólk og góð böll á 

kvöldin. 

 

Ef hátíðin á að lifa af þarf meira fjármagn til dæmis til að bóka betri listamenn því 

aðalaðdráttaraflið virðist vera gott djamm en einnig væri spurning um að henda 

meira fjármagni í aðra viðburði samhliðina mýrarboltanum svo fólk geti keppt 

aðeins og svo gert eitthvað annað skemmtilegt. – Helga  

 

Hún heldur að það sem fengi fólk til að mæta á Mýrarboltann væri númer eitt, tvö og þrjú 

góð böll á kvöldin og einnig að það væri einhverjir inniviðburðir því það sé oft ótrúlega kalt 

og þá sé erfitt að gíra sig upp í það að keppa kannski úti í 5 gráðum og rigningu.  

 

Ef ég vissi það að ég þyrfti að þrauka smá úti til að gera eitthvað annað skemmtilegt 

inni með liðinu mínu væri ég töluvert líklegri að taka virkari þátt en undanfarin ár 

hef ég ekki nennt að standa í þessu sérstaklega vegna þess að langt var á milli leikja 

og oft voru spilaðir tveir dagar. – Helga  

 

Palli sér fyrir sér að viðburðurinn geti alveg náð sömu hæðum og áður. Að til þess þurfi nýtt 

fólk til að taka við keflinu sem hafi mikinn eldmóð og kraft fyrir verkefninu og góða stefnu. 

Miklir möguleikar séu í boði fyrir rétta fólkið og margt sé hægt að gera í Bolungarvík til þess 

að gera flottan viðburð.   

Þá segir Palli að mikilvægt sé að fá góða styrktaraðila til að taka þátt, það sé ekki auðvelt 

að fjármagna flotta viðburði úr eigin vasa. 

 

Það þarf að fá inn nýtt fólk sem brennur fyrir verkefninu og drullusokk sem er 

metnaðarfullur og ferskur. Þá þarf að vera mikil og góð samvinna og samhugur í 

svona verkefnum, bæði hjá skipuleggjendum og bæjarfélaginu, það skiptir öllu 

máli. Þetta er ótrúlega flottur ,,event“, þetta er ógeðslega gaman og mikil reynsla. 

En það þarf einhver að taka við þessu til þess að þetta lifi. – Palli  
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Hann bætir við og talar um að það sem fengi fólk til að mæta á viðburðinn væri fyrst og 

fremst að viðburðurinn væri vel auglýstur, dagskráin væri flott og þá sérstaklega á kvöldin. 

Einnig að það skipti miklu máli að fá besta tónlistarfólkið til að koma og spila, fólk virðist 

sækja mikið í það. Þá séu miklir möguleikar í því að bæta við barnamótinu. 

Af svörum viðmælenda má draga þær ályktanir að tími sé komin á breytingar hvað 

varðar skipulag, framkvæmd, markaðsmál og fleira. Svo virðist einnig að nýtt fólk vanti til 

að taka við keflinu, fólk sem hefur brennandi áhuga og fjölbreyttar hugmyndir um framhald 

Mýrarboltans. Svo virðist fjármagn skipta töluverðu máli og að mikilvægt sé að hafa trausta 

styrktaraðila. Þá lítur út fyrir það að viðmælendur vilji allir að Mýrarboltinn verði áfram til 

og þróist í góðan uppbyggjandi farveg. 
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5 Umræður og samantekt 

Rannsóknir á íslenskum viðburðum eru ekki margar og er því áhugavert þegar viðburðir eru 

rannsakaðir hér á landi, sérstaklega þegar viðkomandi viðburður hefur ekki verið 

rannsakaður að neinu leyti áður. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig saga 

og þróun Mýrarboltans birtist út frá ólíkri reynslu þátttakenda sem hafa allir hafa upplifað 

Mýrarboltann á misjafnan hátt. Rannsóknin var unnin innan eigindlegrar rannsóknarhefðar 

og var gagna aflað í gegnum viðtöl við fjóra einstaklinga sem allir hafa komið að 

viðburðinum Mýrarboltanum á einn eða annan hátt. Þá byggir rannsóknin einnig á 

fræðilegri umfjöllun um viðfangsefni viðburðafræða þar sem meðal annars er fjallað 

almennt um viðburði, einkenni þeirra, upplifun, áhrif og viðburðastjórnun. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru fimm talsins í samræmi við efnisflokka í 

niðurstöðukaflanum og verða þeim gerð skil hér. 

Fyrsta niðurstaðan er sú að viðmælendur upplifa að Mýrarboltinn sé frábær skemmtun 

og góður vettvangur fyrir fólk til að koma saman og skemmta sér. Shone og Parry (2019) 

tala um að skemmtun sé eitt af megin markmiðum sérstakra viðburða. Af svörum 

viðmælenda mátti sjá að Mýrarboltinn hefur mikið skemmtanagildi í augum fólks og vinátta 

og samþjöppun hópa virðist yfirleitt alls ráðandi sem segir að viðburðurinn spilar mikilvægt 

hlutverk hvað félagslega þætti varðar. Getz og Page (2020) segja að allir skipulagðir 

viðburðir séu félagslegir í eðli sínu vegna þess að fólk þarf að koma saman svo viðburðurinn 

geti átt sér stað. Viðburðir veiti félagsskap og séu oft haldnir til að fagna ákveðnum áfanga. 

Önnur niðurstaðan er sú að viðmælendur telja að Mýrarboltinn hafi jákvæð efnhagsleg 

áhrif á samfélagið og skili töluverðum tekjum til fyrirtækja á svæðinu. Viðmælendur voru 

ákveðnir í því að Mýrarboltinn hefði mikil efnahagsleg áhrif en samkvæmt Bladen o.fl. 

(2018) ná efnahagsleg áhrif til allra þeirra beinu og óbeinu útgjalda og tekna sem verða af 

völdum viðburðar. Þá virðast fyrirtæki og önnur starfsemi á svæðinu njóta góðs af góðs af 

þátttakendum og öðrum gestum sem nýta sér þjónustu þeirra. Samkvæmt L. Dwyer, 

Forsyth og W. Dwyer (2010) hafa margar rannsóknir verið gerðar á viðburðum sem einblína 

einungis á það að peningar komi inn í samfélagið en útiloka þá staðreynd að alltaf sé einhver 

kostnaður fyrir samfélagið á móti, því sé mikilvægt að skoða það líka. Í þessari rannsókn 

minntust viðmælendur ekki á kostnað samfélagsins.  

Þriðja niðurstaðan er sú að viðmælendur telja að góð samvinna og samhugur þurfi að 

vera til staðar í viðburðateyminu sem og í samfélaginu til að árangur náist. Smith o.fl. (2012) 

vilja meina að árangursrík teymi séu með skýr og sameiginleg markmið, samskipti séu til 

fyrirmyndar og samstaða ríki um hvernig vinna eigi verkefnin. Viðmælendur telja að án 

samvinnu og samhugar sé erfitt að framkvæma Mýrarboltann og þessir þættir þurfi að vera 
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til staðar til að árangur náist. Þá tala viðmælendur um Mýrarboltann sem hátíð, en 

samkvæmt Jepson og Clarke (2013) eiga skilgreiningar tengdar bæjarhátíðum það 

sameiginlegt að beina sjónum sínum að nærsamfélaginu og að það sé aðalatriðið í góðum 

árangri hátíðar.        

Fjórða niðurstaðan er sú að viðmælendur telja að umfang Mýrarboltans hafi dregist 

töluvert saman eftir flutninginn frá Ísafirði til Bolungarvíkur. Bladen o.fl. (2018) tala um að 

sérstaða sé aðalatriðið í öllum skipulögðum viðburðum og það sem gefi viðburðum ákveðna 

sérstöðu sé meðal annars umhverfið og umgjörðin. Mögulegt er að þátttakendur 

Mýrarboltans tengist mikið því umhverfi þar sem viðburðurinn fór fram fyrir flutninginn og 

erfitt sé að upplifa nýtt umhverfi og aðra umgjörð. Í þessu samhengi mætti nefna 

markaðmál en mögulega gætu skipuleggjendur kynnt nýja staðsetningu Mýrarboltans 

betur og þannig náð meira til þátttakenda, áhorfenda og annarra gesta.   

 Fimmta niðurstaðan er sú að viðmælendur telja að þó nokkrar breytingar þurfi að 

verða á skipulagi Mýrarboltans til þess að þátttakendum, áhorfendum og gestum fjölgi. Þær 

breytingar sem helst voru nefndar tengjast að mestu leyti skipulagsmálum og stjórnun 

Mýrarboltans. Mátti sjá á svörum að nýtt fólk með ferskar hugmyndir vantar í 

viðburðarteymið, hliðarviðburðir geti komið sterkar inn og þá sérstaklega sú dagskrá sem 

er í boði á kvöldin og skýra stefnu þurfi í bæði umhverfis- og skipulagsmálum. Abson (2017) 

segir viðburðastjóra þurfa að vera leiðtoga sem koma vel fram í samskiptum og geta 

aðlagast ólíkum aðstæðum. Gæti því vel hentað viðburðastjóra Mýrarboltans að tileinka 

sér leiðtogastíl umbótaleiðtoga (e. transformation leader) en Haukur Ingi Jónasson og Helgi 

Þór Ingason (2011) segja að sá stíll henti vel þegar bretta þarf upp ermar og gagngerðra 

breytinga er þörf. Þá nefna Bladen o.fl. (2018) að mikilvægt sé að viðburðastjórar átti sig á 

því að allar ákvarðanir geta haft í för með sér víðtækar afleiðingar á viðkomandi viðburð, 

samfélagið og umhverfið. Ef skipulagslegu áhrifin séu ekki í lagi geti það haft áhrif á 

viðskiptavini, þátttakendur og alla sem koma að viðburðinum á einhvern hátt. 

Rannsóknin sýnir hvernig saga og þróun Mýrarboltans birtist í augum þátttakenda, 

hvernig þeir hafa upplifað viðburðinn í gegnum árin og hvaða breytingar gætu átt sér stað 

til að Mýrarboltinn verði áhugaverður viðburður sem fólk vilji sækja. Þá virðist sem þetta 

sé fyrsta og eina rannsóknin sem gerð hefur verið á viðburðinum Mýrarboltanum. 

Rannsakanda er ekki kunnugt um að þetta viðfangsefni hafi verið rannsakað áður. Þá virðist 

heldur ekki bera mikið á því að upplifun tengd viðburðum hér á landi hafi verið mikið 

rannsökuð. Vangaveltur rannsakenda voru margar við gerð rannsóknarinnar og væri 

athyglisvert að skoða viðfangsefnið nánar í framtíðinni. Til að mynda væri áhugavert að 

gera umfangsmeiri rannsókn á persónulegri upplifun þátttakenda og bæjarbúa í 
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nærsamfélaginu og styðjast við spurningalista og mælitæki eins og EES-mælikvarðann en 

slíkt mælitæki greinir hvernig upplifunum fólk verður fyrir þegar það tekur þátt í viðburðum 

(Richards o.fl., 2015). Að lokum vonast rannsakandi til að skipuleggjendur Mýrarboltans 

geti notið góðs af rannsókninni með því að nýta sér á uppbyggjandi hátt fyrir viðburðinn 

þær niðurstöður sem komu hér í ljós.   
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