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Ágrip 

Hlaupaferðamennska er ein tegund íþróttaferðamennsku. Það er þegar fólk ferðast út frá 

sínu heimasvæði til annarra svæða eða landa til þess að taka þátt í eða horfa á skipulögð 

hlaup. Hlaupaferðamennska fer sífellt vaxandi og má rekja það til aukins áhuga 

almennings á hreyfingu og heilsusamlegu líferni. Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að 

skoða tækifæri hlaupaferðamennsku á Íslandi fyrir ferðaþjónustuna og hvert helsta 

aðdráttaraflið er þegar kemur að þátttöku í skipulögðum hlaupum hér á landi. Eigindlegar 

rannsóknir voru notaðar við gagnaöflun, en það var notast við hálfstöðluð viðtöl sem 

viðmælendur svöruðu ýmist auglits til auglits eða í gegnum tölvupóst. Rannsóknin byggist 

á svörum frá sex aðilum sem sjá um hlaupaviðburði hér á landi. Niðurstöður sýna að 

hlaupaferðamennska fer vaxandi og áhrif hennar á íslenska ferðaþjónustu eru jákvæð. Þeir 

erlendu hlauparar sem koma til landsins og taka þátt í skipulögðum hlaupum á Íslandi 

virðast í flestum tilfellum dvelja á landinu í nokkra daga og taka þátt í þeirri afþreyingu 

sem ferðaþjónustan og landið býður upp á. Íslensku hlaupararnir virðast líka nýta sér 

ferðaþjónustuna á svæðinu þar sem hlaupið fer fram. Hlaupaviðburðir hafa áhrif innan 

ferðaþjónustunnar, þeir draga að fólk til svæðisins og styrkja þannig ferðaþjónustuna.  
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Abstract 

Running tourism is one type of sports tourism. That is when people travel away from their 

home to other areas or countries to participate in an organised run. Run tourism is 

constantly growing and that can be attributed to increased interest among the public in 

exercise and healthy lifestyle. The aim of this thesis is to examine the opportunities in 

running tourism in Iceland and who the main attractions are when it comes to participating 

in a run in Iceland. Qualitative research methods were used to collect data, semi-structured 

interviews were used that participants either answered face to face or via e-mail. This 

research is built on answers from six sources that are responsible for the runs in Iceland. 

Results show that running tourism is progressing and the impacts from it are positive for 

the tourism in Iceland. The foreign runners that come to Iceland to participate in an 

organised run seem to in most cases stay for a few extra days in the country and participate 

in the recreation that the tourism and the country provides. The Icelandic runners seem to 

also take advantage of the tourism in the area where the runnings take place. Running 

events have an effect within the tourist industry, they attract people to the area and support 

the tourism that way.   
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1 Inngangur 

Ferðamennska fer sífellt vaxandi og hefur ferðamennska vegna áhugamála aukist mikið 

undanfarin ár, það er þegar fólk ferðast til þess að sinna áhugamálum sínum erlendis. Ein 

tegund áhugamálaferðamennsku sem hefur vakið sérstaka athygli undanfarin ár eru ferðir 

tengdar íþróttum, eða íþróttaferðamennska (Gibson, Willming & Holdnak, 2008).  

Hlaupaferðamennska er ein tegund íþróttaferðamennsku. Það er þegar fólk ferðast 

út frá sínu heimasvæði til annarra landa eða annarra svæða til þess að taka þátt í 

skipulögðum hlaupum. Það má útskýra aukinn áhuga á hlaupaferðamennsku út frá aukinni 

áherslu á heilbrigt líferni í þjóðfélaginu. Almenningur er sífellt að verða meðvitaðri um 

mikilvægi hreyfingar og eru stærri og fjölbreyttari hópur farinn að stunda lengri og styttri 

útihlaup sér til skemmtunar.  

Náttúran er það sem dregur flesta ferðamenn til Íslands. Ísland hefur gefið sig út 

fyrir að eiga fallega og ósnortna náttúru og hefur það skilað sér til erlendra ferðamanna. 

Niðurstöður rannsóknar sem Ferðamálastofa lét gera á meðal erlendra ferðamanna á Íslandi 

sumarið 2011 sýndi að um 80% þeirra gesta sem heimsækja Ísland, koma hingað vegna 

hreinnar náttúru (Ferðamálastofa, 2012).  

 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hlaupaferðamennsku og tækifæri hennar hér á 

landi. Rannsóknarspurningarnar sem stuðst verður við til þess að nálgast markmið 

rannsóknarinnar eru: 

- Hver eru tækifærin fyrir ferðaþjónustuna í hlaupaferðamennsku? 

- Hvaða áhrif hafa skipulögð hlaup á ferðaþjónustuna á Íslandi? 

- Hvað er aðdráttaraflið í hlaupaferðamennsku hér á landi? 

- Eru skipuleggjendur hlaupa í samstarfi við þau sveitarfélög þar sem hlaupið fer 

fram? 

 

Til þess að svara þessum spurningum voru tekin viðtöl við einstaklinga sem koma að 

skipulagningu fimm hlaupa hér á landi. Hlaupin fimm sem verða tekin fyrir í þessari 

ritgerð eru: Fimmvörðuhálshlaup Útivistar, Jökulsárhlaup, Laugavegshlaupið, 

Mývatnsmaraþon og Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka. 

 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla. Á eftir inngangi er fræðileg umfjöllun um 

íþróttaferðamennsku og upphaf hennar. Einnig er fjallað um hlaupaferðamennsku, 

aðdráttarafl, samstarf í skipulagningu og aðrar rannsóknir á hlaupum á Íslandi. Í þriðja 

kafla ritgerðarinnar er farið yfir þær aðferðir sem rannsakandi notaði við rannsóknina og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig eru viðmælendur rannsóknarinnar kynntir og hlaupin 

fimm sem þeir eru að skipuleggja kynnt. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar og 

skiptist hann upp í fimm þemu. Þemun eru áhrif á ferðaþjónustan, náttúran, afþreying, 

markaðssetning og samstarf og skipulagning. Í lokin eru umræður og ályktanir, þar eru 

niðurstöður bornar saman við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Íþróttaferðamennska 

Íþróttaferðamennska er tiltölulega nýtt hugtak innan ferðaþjónustunnar, en þó er það alls 

ekki nýtt fyrirbæri. Það má rekja sögur langt aftur í tímann þar sem fólk ferðaðist á milli 

landa til þess að horfa á eða taka þátt í íþróttaviðburðum. Ólympíuleikar Grikkja til forna 

er oft talinn vera fyrsti íþróttaviðburðurinn sem ferðamenn sóttu í (Hudson, 2003). Þá var 

meðal annars farið að huga að byggingu hótela til að taka á móti gestum 

íþróttaviðburðarins (Cooper, 2008). Það var þó ekki fyrr en upp úr 1990 að fræðimenn fóru 

að skoða og gera fræðilegar rannsóknir á íþróttaferðamennsku. De Knop (1990) var einn 

þeirra sem skoðaði íþróttaferðamennsku á fræðilegan hátt. Hann fjallaði um það hvernig 

íþróttir sköpuðu tækifæri til þróunar á ferðaþjónustu og öfugt, hvernig ferðaþjónustan 

skapaði tækifæri til íþrótta. Hér var hann að skoða hvaða áhrif íþróttir hefðu á 

ferðamennsku og hvaða áhrif ferðamennska hefði á íþróttir. Hérna er hugtakið 

íþróttaferðamennska ekki notað, heldur er verið að skoða hugtökin íþróttir og 

ferðamennska sem sitt hvorn þáttinn. Horft er á hvernig hægt er að nýta annað hugtakið til 

þróunar á því síðara (De Knop, 1990). Upphaflega voru hugtökin „íþróttir“ og 

„ferðamennska“ alltaf skoðuð sem tvö ólík hugtök eins og De Knop (1990) gerir í sinni 

grein. Íþrótt hefur verið skilgreind sem hreyfing einstaklings eða hóps sem byggist oft á 

markmiðum og samkeppni. Ferðamennska hefur verið skilgreind sem athafnir einstaklinga 

sem ferðast til staða utan hins hversdagslega umhverfis og dvelja þar í nánar skilgreindum 

tilgangi skemur en 12 mánuði samfleytt (Cooper, 2008). Fljótlega fóru fræðimennirnir þó 

að átta sig á tengingunni á milli þeirra og fóru að skoða hugtökin tvö sem eina heild, en 

ekki sem tvö ólík hugtök. Þannig þróast hugtakið íþróttaferðamennska (Hinch & Higham, 

2008a). 

Gibson (1998) setti fram eftirfarandi skilgreiningu um íþróttaferðamennsku: „leisure-

based travel that takes individuals temporarily outside their home communities to 

participate in physical activities, to watch physical activities, or to venerate attractions 

associated with physical activities“ (Gibson, 1998, 49). Fræðimenn hafa skoðað flokkun 

íþróttaferðamennsku og flokkað hana eftir þeirra hugmyndum, en einungis tvær flokkanir 

hafa náð að breiðast út og festa sig í sessi. Önnur flokkunin er eftir Gibson, hún flokkar 

íþróttaferðamennsku í þrjá flokka, og fer flokkunin eftir hegðunarmynstrum 

ferðamannanna: 

1) Virk íþróttaferðamennska (e. active sport tourism). Þeir sem ferðast til þess að taka 

þátt í íþróttaviðburðum.  

2) Viðburðaríþróttaferðamennska (e. event sport tourism). Þeir sem ferðast til þess að 

horfa á íþróttaviðburði. 

3) Nostalgíu-íþróttaferðamennska (e. nostalgia sport tourism). Felur í sér að 

heimsækja staði sem hafa einhverja merkingu í íþróttaheiminum, það geta verið 

íþróttasöfn, íþróttahallir eða staðir þar sem íþróttaviðburðir hafa farið fram. Eru að 

virða, tilbiðja eða fagna íþróttaviðburði sem hefur farið fram á þessum stað eða 

hefur tengingu við staðinn.  
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Weed og Bull (2004) komu með seinni flokkunina, en þeir notuðust við fimm flokka. 

Flokkun þeirra er eftirfarandi: 

1. Þar sem íþróttin er í aukahlutverki og einungis viðbót við ferðalagið 

2. Þar sem einstaklingur tekur virkan þátt í íþróttinni 

3. Þegar íþróttaþjálfun á sér stað 

4. Íþróttaviðburðir 

5. Lúxus íþróttaferðamennska 

 

Einnig tóku þeir fram að þetta getur bæði átt við hóp- og einstaklingsíþróttir og að þessir 

þættir geta svo blandast saman og getur fleiri en einn þáttur átt við ferðalög fólks á 

hverjum tíma fyrir sig.  

Weed og Bull (2004) voru ekki alveg sammála Gibson (2008) í hennar flokkun en 

þeir gera meðal annars ráð fyrir því að íþróttaviðburðir geti innihaldið virka þátttöku fjölda 

fólks sem eru ekki á atvinnumannastigi, eins og til dæmis maraþonhlaup. En Gibson 

einblínir nánast eingöngu á íþróttaviðburði út frá áhorfi. Einnig vilja þeir Weed og Bull 

meina að fortíðarþrá sé hvatning að bæði virkri og óvirkri þátttöku í íþróttaferðamennsku. 

Þeir telja fortíðarþrá ekki eiga að vera einn af flokkum íþróttaferðamennsku við hlið virkar 

og óvirkrar þátttöku eins og Gibson setur þetta fram (Gibson, 2008; Weed og Bull, 2004).  

 

Með tímanum og samhliða þeirri þróun sem orðið hefur á fræðilegri umfjöllum um 

íþróttaferðamennsku hefur hún hlotið mun markvissari athygli (Hinch & Higham, 2008a) 

og er sú tegund ferðamennsku sem vex hvað hraðast innan ferðaþjónustunnar. Hún sækir 

hart að markaði núna og ekki er langt síðan fólk fór að uppgötva alla þá möguleika og 

tækifæri sem íþróttaferðamennska hefur upp á að bjóða. Íþróttir eru fyrir alla og eiga allir 

að geta fundið sér íþrótt við sitt hæfi þar sem þær eru gríðarlega margar og fjölbreyttar. 

Það fer mikið eftir þátttakendunum hvernig tekið er á íþróttinni. Það getur verið mikil 

samkeppni í íþróttinni og keppendur fullir af keppnisskapi, en svo geta þeir einnig verið 

með það markmið að skemmta sér og taka þátt, en það að vinna andstæðinginn skiptir 

minna máli. Íþróttirnar geta verið rólegri eins og til dæmis ganga, eða erfiðari og meira 

krefjandi eins og til dæmis hlaup. Íþróttaferðamennska getur átt sér stað bæði í þéttbýli og 

dreifbýli, utan- og innandyra og á öllum árstímum. Möguleikarnir innan 

íþróttaferðamennskunnar eru því fjölbreyttir og margir (Hudson, 2003). 

 

Íþróttaferðamennska er góð leið til þess að draga ferðamenn að ákveðnum áfangastað og 

sífellt fleiri nýta sér íþróttaferðamennsku í þeim tilgangi að kynna ákveðna staði. 

Ferðamenn sem ferðast íþróttarinnar vegna vilja oft upplifa eitthvað annað í leiðinni og 

dvelja oft aðeins lengur á áfangastaðnum og upplifa og taka þátt í þeirri afþreyingu sem er í 

boði á svæðinu. Því lengri vegalengd sem ferðamenn ferðast vegna íþróttarinnar, því 

líklegri eru þeir til þess að dvelja lengur á áfangastaðnum. Ferðamenn sem ferðast á vegum 

íþróttarinnar hafa tilhneigingu til að eyða meira en aðrir ferðamenn og er það mjög jákvætt 

fyrir áfangastaðinn. Íþróttir geta oft á tíðum dregið mikið af ferðamönnum til sín. 

Keppendur, fjölskylda og vinir keppenda, áhorfendur og fleiri ferðast bæði lengri og styttri 

vegalengdir til þess að fylgjast með íþróttakeppnum. Til þess að áfangastaður geti haft 

íþróttaferðamennsku á sínu svæði þarf að vera í boði aðstaða til þess að stunda íþróttina. 

Samhliða þurfa að vera til staðar þeir innviðir og sú þjónusta sem ferðamennirnir þurfa á 

að halda (Higham & Hinch, 2008).  
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2.2 Hlaupaferðamennska 

Hlaupaferðamennska er ein tegund íþróttaferðamennskunnar. Það er þegar fólk ferðast út 

frá sínu heimasvæði til annarra landa eða annarra svæða til þess að taka þátt í skipulögðum 

hlaupum. Það verður sífellt algengara meðal hlaupara og á Íslandi er alltaf þó nokkuð af 

erlendum hlaupurum sem taka þátt í stærstu hlaupunum hér á landi. Það er gríðarlegur 

fjöldi af skipulögðum hlaupum á hverju ári um allan heim hvenær sem er ársins (Hlaup.is, 

2012a). Á Íslandi eru haldin yfir hundrað hlaup allan ársins hring, bæði á veturna og 

sumrin. Áherslan á mikilvægi heilsusamlegs lífernis og reglubundna hreyfingu er sífellt að 

aukast og verða meira áberandi meðal almennings. Útihlaup, bæði styttri og lengri 

vegalengdir, vekja meiri áhuga meðal fólks en áður og verða sífellt vinsælli sem sýnir sig í 

aukinni þátttöku fólks í skipulögðum hlaupum. 

Útbúnaður fyrir hlaup hefur bæst til muna í gegnum árin og hefur til dæmis úrvalið 

af hlaupaskóm aukist mjög mikið. Nú er hægt að fá hlaupaskó sem veita stuðning og eru 

með styrkingu á mismunandi stöðum fótarins og geta hlauparar valið sér skó með þeirri 

styrkingu sem hentar þeirra hlaupastíl. Rétt tegund af hlaupaskóm minnkar álagið á 

fæturna og minnkar þannig líkurnar á meiðslum og veitir hlauparanum þann stuðning sem 

hann þarf til þess að beita fótunum rétt á hlaupunum. Einnig eru til sérstakir hlaupasokkar 

sem koma í veg fyrir svita og raka og halda fótunum þurrum sem þar af leiðandi minnkar 

líkurnar á blöðrumyndun. Hlaupafatnaður hefur þróast mikið, nú er hægt að hlaupa í hvaða 

veðri sem er en samt eru fötin alltaf létt og þægileg. Markmið klæðnaðarins getur verið að 

kæla þig niður ef heitt er í veðri eða halda á þér hita ef kalt er úti (Hlaup.is, 2004). 

Íþróttaferðamennska þar sem íþróttin er stunduð utandyra er oft háð sérstöku 

landslagi eða sérstökum loftlagsskilyrðum (Higham & Hinch, 2008). 

Hlaupaferðamennskan er þó undantekning þar sem hún er ekki háð neinu sérstöku 

landslagi, það er hægt að hlaupa í ólíku landslagi og það er eitt af þeim atriðum sem gerir 

hlaupaferðamennskuna svona skemmtilega og fjölbreytta. Þar sem útihlaup geta átt sér stað 

í mjög fjölbreyttu landslagi og því í raun hægt að stunda þau á flestum stöðum í heiminum 

er nauðsynlegt fyrir Ísland að leggja áherslu á þá sérstöðu sem það hefur upp á bjóða. Til 

þess að fá ferðamenn til landsins og taka þátt í skipulögðum hlaupum þurfa hlaupin að búa 

yfir einhverri sérstöðu til þess að ferðamennirnir velji þetta hlaup, frekar en önnur. Ísland 

býður upp á fjölda hlaupa eins og áður hefur komið fram og eru mörg stærri hlaupin hér á 

landi haldin í fallegri náttúru þar sem hlauparar geta notið þess að hlaupa um meðal annars 

hálendi Íslands. Einnig er þó töluverður fjöldi hlaupa götuhlaup þar sem hlaupið er um 

götur Reykjavíkurborgar og fleiri bæjarfélaga. Allir ættu því að finna hlaup sér til hæfis hér 

á Íslandi (Hlaup.is, 2012a). 

2.3 Aðdráttarafl 

Aðdráttaraflið er helsta ástæðan og aðal hvatningin sem fær fólk til þess að ferðast. 

Aðdráttarafl í íþróttaferðamennsku eru áfangastaðir sem bjóða ferðamönnum upp á 

eitthvað að sjá og gera sem tengist íþróttum (Weber, 2008). Swarbrooke hefur skipt 

aðdráttaraflinu niður í fjóra þætti (Swarbrooke, 1999):  

1. Náttúrulegt aðdráttarafl eins og til dæmis fjöll, landslag og gróður. 

2. Manngert aðdráttarafl sem var ekki upphaflega gert til að hvetja að ferðamenn. Það 

getur til dæmis verið kirkjur, kastalar og gamlar byggingar.  
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3. Manngert aðdráttarafl sem var gert til þess að laða að ferðamenn eins og til dæmis 

söfn og skemmtigarðar.  

4. Viðburðir eins og til dæmis íþróttaviðburðir. 

 

Leiper setti fram kerfi um aðdráttarafl í ferðamennsku. Hann skilgreindi aðdráttarafl sem: 

„a system comprising of three elements: a tourist or human element, a nucleus or central 

element, and a marker or informative element. A tourist attraction comes into existence 

when the three elements are connected“ (Leiper, 1990, 371). 

Hinch og Higham (2008a) skoða hvernig íþróttir eru aðdráttarafl í ferðamennsku og 

nota til þess kerfi Leipers, en yfirfæra það og horfa á það út frá sjónarhorni 

íþróttaferðamennsku. Út frá þáttum mannsins, sem er fyrsti þátturinn í kerfi Leipers, er átt 

við þá ferðamenn sem ferðast vegna íþróttarinnar. Það geta verið þátttakendur í íþróttinni 

og fylgdarlið þátttakenda, áhorfendur, fjölmiðlar og fleiri. Annar þátturinn er kjarni 

aðdráttaraflsins, en það er það sem einkennir staðinn sem er heimsóttur. Það getur verið 

mjög mismunandi hvað það er eftir íþróttum, en það getur verið íþróttahöll eða 

náttúrufegurðin þar sem íþróttin fer fram eins og til dæmis í skíðaferð í Ölpunum eða 

hlaupaleið á hálendi Íslands í fallegri náttúru. Þriðji og síðasti þátturinn eru upplýsingar um 

staðinn. Íþróttatengt geta það verið auglýsingar sem auglýsa ákveðinn dvalarstað til 

íþróttaiðkunar, þátttöku í íþróttaviðburði eða aðdráttarafl eins og íþróttasöfn eða leikvangar 

(Hinch & Higham, 2008a).  

 

Íþróttir eru mjög einstakt aðdráttarafl í ferðamennsku. Aðdráttaraflið getur verið jafn 

fjölbreytt og íþróttirnar eru margar. Íþrótt sem fylgir mikil alvara og keppni dregur að 

mikið af áhorfendum. Íþróttaleikvangar í borgum og bæjum vekja upp nostalgíu á meðal 

stuðningsmanna. Svo eru það áfangastaðir þar sem mikil náttúrufegurð er þar sem íþróttin 

er stunduð, eins og til dæmis skíði, fjallgöngur og fjallahlaup. Hér má sjá að aðdráttaraflið 

er misjafnt og fer eftir því hvers konar íþróttaferðamennska á við hverju sinni. 

Aðdráttaraflið getur því verið keppnin, fortíðarþráin, náttúrufegurðin og margt fleira. En 

sameiginlegt einkenni aðdráttarafls íþróttaferðamennsku er að það hefur yfirleitt að geyma 

ósvikna mynd af menningu heimasvæðisins og er aðgengileg öllum gestum. Ferðamenn 

sem ferðast til þess að taka þátt í, eða horfa á íþróttaviðburð eru að fá einstakt tækifæri til 

þess að upplifa ósvikna menningu þess svæðis sem það er á. Yfirleitt taka heimamenn líka 

þátt í þeim íþróttaviðburði sem á sér stað og eru ferðamennirnir þá líklegri til þess að 

blandast inn í menningu svæðisins með heimamönnum og fá að taka þátt í upplifuninni 

með þeim. Aðdráttarafl íþróttaferðamennsku er því oft mjög áreiðanlegt sem er sjaldgæft í 

annars konar ferðamennsku. Fólk sækist eftir áreiðanleika á ferðalögum sínum og að 

upplifa sanna menningu svæðisins (Hinch & Higham, 2008b). 

2.4 Samvinna við skipulagningu 

Á flestum stöðum um allan heim hefur uppbygging hjá umboðsskrifstofum sem eru ábyrg 

fyrir ferðamálum og umboðsskrifstofum sem eru ábyrg fyrir íþróttamálum þróast hvort í 

sínu lagi og unnið án samskipta sín á milli. Það hefur verið í umræðunni að skynsamlegt 

væri að skoða samstarf á milli þessara aðila þar sem það gæti leitt til ávinnings fyrir báða.  

Í Englandi var gerð rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við aðila sem unnu bæði hjá 

umboðsskrifstofum sem voru ábyrg fyrir ferðamálum og íþróttum, þar sem þeir voru 

spurðir út í hugsanlegt samstarf þeirra á milli. Flestir áttuðu sig á því að þeirra málefni 

tengdust hvert öðru og það gæti verið skynsamlegt að hefja samstarf. Báðir aðilar hafa þó 
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verið tregir til þess að hefja umræður um samstarf og sögðu nokkrir starfsmenn að þeim 

fyndist að hinn aðilinn ætti að eiga upptökin á því að hefja samstarfið og þá væru þeir 

tilbúnir til að skoða það mál. Allir voru þó sammála um að samstarfið þyrfti að vera 

upprunnið frá öðrum hvorum aðilanum, en ekki frá einhverjum utanaðkomandi. Til þess að 

samstarfið mynda bera árangur þyrfti að vera löngun til þess að vinna saman og 

hugmyndin að koma innan frá.  

En það getur verið flókið að hefja samstarf á milli tveggja ólíkra stofnana og komu 

í ljós nokkur atriði sem geta skapað spennu á milli aðilanna þegar hugað er að samstarfi. 

Fyrirtækjamenningin sem er ríkjandi í fyrirtækjunum getur verið ólík og það getur verið 

erfitt að skapa samstarf sem virkar. Hversu mikið sjálfstæði starfsmennirnir hafa er 

mismikið á milli fyrirtækja og getur verið erfitt að samstilla það. Hvernig utanaðkomandi 

aðilar horfa á fyrirtækin og setja reglur gagnvart ferðamálum og íþróttamálum getur verið 

ólíkt og misstrangt. Íþróttirnar hafa oft stuðst við stuðning frá opinberum aðilum með til 

dæmis fjárstyrk, en yfirleitt er litið á ferðamálin sem einkageira og þar er stuðst við 

markaðssetningu og viðskiptasambönd. Einhverjum gæti þótt erfitt að sameina þessi tvö 

sambönd í eitt, en þeir sem geta komið upp góðu kerfi og unnið saman ætti að leiða til 

aukins ávinnings.  

Hvernig samstarfinu er svo háttað getur verið misjafnt hjá fyrirtækjum, hvort 

samstarfið sé til langframa eða einskorðist við tiltekið efni og svo þegar verkefninu lýkur, 

þá endar samstarfið líka (Weed, 2008). 

Chalip og Leyns (2008) gerðu rannsókn í Ástralíu þegar íþróttaviðburðurinn „Gold 

Coast Honda Indy motor race“ átti sér stað og stóð hann yfir í fjóra daga. Skoðað var hvort 

verslanir, veitingarstaðir og hótel í kring nýttu sér viðburðinn til að fjölga viðskiptavinum á 

þessum tíma. Rannsóknin leiddi í ljós að lítill hluti þessara staða nýtti sér viðburðinn í 

markaðssetningu sinni og reyndu ekki að gera sig sýnilegri en áður meðan á atburðinum 

stóð. Það leiddi til þess að innkaupin og viðskiptavinunum fjölgaði ekki mikið þessa daga 

hjá þeim, en þarna hefði verið kjörið tækifæri til að auka fjölda viðskiptavina (Chalip & 

Leyns, 2008). 

Það er mikilvægt fyrir þá ferðamenn sem koma til áfangastaðar til þess að taka þátt 

í eða horfa á ákveðna íþrótt sem boðið er upp á að það sé líka boðið upp á þá þjónustu sem 

þeir þurfa samhliða íþróttinni. Þetta er þjónusta eins og gisting, matur og verslanir. Einnig 

vilja þeir gestir sem koma til þess að horfa á íþróttina hafa einhverja aðra afþreyingu sem 

þeir geta tekið þátt í meðan á dvöl þeirra stendur. Þess vegna er mikilvægt að þeir sem 

koma að íþróttinni vinni með og samlagist öðrum ferðaþjónustufyrirtækjum og annarri 

þjónustu sem er á svæðinu (Costa & Chalip, 2008). Gestir íþróttaviðburðarins eiga ekki að 

þurfa fara sjálfir og leita að þessarri auka þjónustu á svæðinu heldur á hún að vera þeim 

sýnileg og aðgengileg (Gibson, Willming & Holdnak, 2008). 

Ef stjórnendur íþróttaviðburðarins vinna með stjórn bæjarfélagsins þar sem 

atburðurinn á sér stað og með fyrirtækjunum sem eru starfandi í nánd við atburðinn getur 

það leitt til aukins ávinnings fyrir alla. Skipuleggjendur íþróttaviðburðarins vilja skapa 

aðlaðandi andrúmsloft á meðan á viðburðinum stendur og góð samskipti við bæjarfélagið 

til þess að viðburðurinn verði sem stærstur. Minni fyrirtæki sem eru staðsett í nánd við 

viðburðinn vilja líka auka tekjur sínar á meðan viðburðinum stendur. Með því að tengja 

íþróttaviðburðinn meira við áfangastaðinn fær íþróttaviðburðurinn á sig stærri og jafnvel 

betri mynd og eykur það upplifun gestanna (Chalip & Leyns, 2008). 
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2.5 Rannsóknir á hlaupum á Íslandi  

Anna Dóra Sæþórsdóttir og Katrín Anna Lund gerðu rannsókn árið 2007 meðal 

þátttakenda Laugavegshlaupsins þar sem markmiðið var að varpa ljósi á hvaða hvatar 

liggja að baki ákvörðuninni um þátttöku í hlaupinu og af hverju fólk ferðast til þess að taka 

þátt í slíkum viðburði.  

Notast var við nokkrar aðferðir við gagnasöfnun. Tekin voru viðtöl við 15 

þátttakendur og 73 þátttakenda svöruðu spurningakönnun. Svo voru gerðar tvær 

þátttökurannsóknir, sú fyrri var þátttaka í hlaupinu, þar sem annar höfunda tók þátt í 

hlaupinu og skrifaði um upplifun sína úr hlaupinu. Sú seinni var að fylgjast með atferli 

hlauparanna í upphafi og lok hlaups.  

Niðurstöður sýndu að fjórir af hverjum fimm erlendu þátttakendanna komu til 

landsins vegna Laugavegshlaupsins og var meðaldvalarlengd þeirra á Íslandi 7,4 dagar. 

Einungis 20% erlendu þátttakendanna voru einir á ferð, aðrir komu með fjölskyldu sinni 

og/eða vinum. Flestir þátttakendurnir, bæði erlendir og innlendir, sögðu að aðalhvatinn að 

þátttöku í hlaupinu væri áskorunin og að ná settu markmiði. Næst algengasta svarið var 

ánægjan sem þátttakendur fá út úr hlaupinu, en athygli vakti að allir sem svöurðu því höfðu 

áður tekið þátt í hlaupinu. Landslagið, náttúran og falleg leið voru þrír þættir sem 

þátttakendur sögðu vera hvata að hlaupinu, og ef þessir þættir eru allir sameinaðir í einn þá 

var hann valinn af þriðjungi þátttakenda. Helsta áskorunin í hlaupinu var að komast þessa 

löngu leið ásamt því að takast á við landslagið. Íslensku þátttakendunum fannst mesta 

áskorunin vera að komast alla þessa leið á meðan mesta áskorunin fyrir erlendu 

þátttakendurna var að berjast við landslagið á leiðinni (Anna Dóra Sæþórsdóttir & Katrín 

Anna Lund, 2008). 

 

Anna Dóra Sæþórsdóttir og Katrín Anna Lund gerðu sama ár aðra rannsókn á meðal 

þátttakenda Laugavegshlaupsins. Þá voru þær að rannsaka hvernig hlauparar tengjast 

náttúru og landslagi á leið sinni yfir hálendið þegar þeir hlupu frá Landmannalaugum til 

Þórsmerkur, Laugaveginn.  

Tekin voru viðtöl við 14 þátttakendur hlaupsins á endastöð hlaupsins í Þórsmörk og 

var einnig gerð þátttökurannsókn, en annar höfunda greinarinnar tók þátt í hlaupinu. 

Niðurstöður sýndu að þátttakendur fundu fyrir einhvers konar ósýnilegum tengslum 

við náttúruna og virtist það hafa bein áhrif á sjálfið. Þátttakendum leið vel með náttúrunni, 

fylltust bjartsýni og fundu betur fyrir náttúrunni en í sínu daglega lífi. Náttúran er mjög 

fjölbreytt á leiðinni og fannst þátttakendum sú upplifun mögnuð, að fá að upplifa og sjá 

svo mikinn fjölbreytileika í náttúrunni. Undirlagið er misjafnt á leiðinni og þurfa 

hlaupararnir að einbeita sér vel að landslaginu sem þeir eru að hlaupa í og horfa mikið 

niður til þess að detta ekki eða misstíga sig. Einnig þurfa þeir að vera viðbúnir því 

undirlagi sem er til þess að geta beitt líkamanum rétt. Hlaupararnir þurfa sífellt að laga sig 

að umhverfinu og lesa vel í hlaupaleiðina. Á sama tíma og hlaupararnir eru að upplifa 

landslagið í kringum sig verður hann sífellt meðvitaðari um sjálfan sig og hvernig hann er 

líkamlega staðsettur í þessu landslagi (Katrín Anna Lund & Anna Dóra Sæþórsdóttir, 

2008).  

 

Þórdís Lilja Gísladóttir (2007) rannsakaði hagrænt gildi íþrótta í íslensku nútímasamfélagi 

og út frá niðurstöðum sínum segir hún frá því að líklegt sé að erlendir þátttakendur í 

hálfmaraþoni, maraþoni eða ultra-maraþoni komi til landsins sérstaklega til þess að taka 

þátt í hlaupinu. En þeir erlendu þátttakendur sem hlaupa styttri vegalengdir eru líklegri til 
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þess að hafa komið til landsins á þessum tíma þrátt fyrir að hlaupið hefði ekki verið (Þórdís 

Lilja Gísladóttir, 2007). 

 

Íþróttabandalag Reykjavíkur gerði viðhorfskönnun á meðal erlendra þátttakenda 

Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka árið 2010. Erlendir þátttakendur í hlaupinu voru 1028 

manns og bárust þeim svör með einhverjum hætti frá 309 einstaklingum, en af þeim voru 

aðeins 254 sem svöruðu allri viðhorfskönnuninni.  

Markmið viðhorfskönnunarinnar var að sjá hversu lengi erlendir þátttakendur 

hlaupsins dvöldu á landinu, hvort einhverjir komu með þeim til landsins og hvernig þeim 

fannst hlaupið. Anna Lilja Sigurðardóttir, upplýsingafulltrúi hjá Íþróttabandalagi 

Reykjavíkur, vann úr niðurstöðunum og þar mátti sjá að flestir erlendu þátttakendurnir, eða 

um 36%, voru á Íslandi frá fimm til sjö daga samtals. En 25% þátttakenda voru á landinu í 

átta til fjórtán daga. Athugað var hversu margir einstaklingar fylgdu hverjum þátttakanda 

til landsins sem ætluðu ekki að taka þátt í hlaupinu. Rúmlega helmingurinn kom án 

fylgdarmanna, um þriðjungur svarenda voru með einn til fjóra fylgdarmenn með sér og 

aðrir voru með fleiri fylgdarmenn. Flestir þátttakendurnir, eða 70% svarenda, kusu að 

skipuleggja ferðina til landsins sjálfir. Þeir vildu panta sér flug, gistingu og afþreyingu 

sjálfir á netinu frekar en að kaupa tilbúna pakkaferð með öllu inniföldu. Niðurstöður sýndu 

í lokin að 91% þátttakenda voru ánægðir eða mjög ánægðir með hlaupaleiðina í 

Reykjavíkurmaraþoni Íslands og útsýnið á leiðinni (Anna Lilja Sigurðardóttir, 

upplýsingafulltrui hjá Íþróttabandalagi Reykjavíkur, munnleg heimild, 2. apríl 2012).  
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3 Aðferðir og gögn 

3.1 Aðferðir 

Við þessa rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir til þess að svara 

rannsóknarspurningum. Sú rannsóknaraðferð þykir henta þessari rannsókn best þar sem 

eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa viðmælendum rannsóknarinnar kost á að svara 

spurningunum og lýsa skoðunum sínum og hugmyndum um viðfangsefnið með sínum 

eigin orðum, frekar en með stuttum “já” og “nei” svörum (Dunn, 2005).  

Rannsakandi byrjar á að móta spurningar og búa til viðtalsramma og velur svo 

viðmælendur fyrir rannsóknina. Gögnum er safnað bæði með viðtölum og spurningarlista. 

Við úrvinnslu gagnanna eru þau greind og fundin þemu sem niðurstöður eru byggðar á, og 

að lokum eru settar fram ályktanir og túlkanir. 

Notast var við hálf-stöðluð viðtöl og svo svöruðu fjórir viðmælendur stöðluðum 

viðtalsramma á tölvupósti að þeirra ósk. Í hálf-stöðluðum viðtölum er rannsakandi með 

fyrirfram tilbúinn viðtalsramma sér til stuðnings í viðtalinu, en hann þróast og það bætast 

við spurningar í viðtalinu sjálfu. Viðmælendur geta lagt áherslu á það sem þeim þykir 

mikilvægt við svörun spurninganna og þróast viðtalið eftir því. Þessi aðferð gefur 

rannsakanda kleyft að kafa dýpra inn í viðfangsefnið og komast nær markmiðum 

rannsóknarinnar. Það þarf þó að hafa í huga að samband viðmælanda og rannsakanda sé 

gott svo að viðmælanda líði vel og geti auðveldlega tjáð sig um viðfangsefnið. Viðtölin 

verða að fara fram á stað þar sem báðum aðilum líður vel og finna til öryggis (Valentine, 

2005). 

Staðlaði viðtalsramminn sem var sendur í tölvupósti til fjögurra viðmælanda var 

með opnum spurningum. Viðtöl í gegnum tölvupóst geta komið að góðum notum þegar 

landfræðileg fjarlægð á milli rannsakanda og viðmælanda er mikil. Tölvupóstsviðtöl eru 

skrifleg og getur viðmælandinn leiðrétt svör sín þegar hann vill hvenær sem er viðtalsins 

og gefur honum lengri tíma til þess að velta svörunum fyrir sér. Einnig eiga þau vel við 

þegar viðmælandi er mjög upptekinn og á erfitt með að finna viðeigandi tíma sem hentar til 

viðtalsins. Á sama tíma er ókosturinn sá að í heildina tekur það yfirleitt lengri tíma að 

svara spurningunum skriflega heldur en munnlega. Einnig getur viðmælandi svarað 

spurningunum með hléum og þá er hætta á að viðtalið verði sundurslitið og samhengið 

gleymist. Viðmælandi getur einnig misskilið einhverjar spurningarnar og þá er rannsakandi 

ekki á staðnum til þess að útskýra þær. 

3.2 Val á viðfangsefni – hlaup og þátttakendur  

Notast var við markvisst úrtak til þess að velja viðmælendur. Viðmælendur eru sérstaklega 

valdir til þess að taka þátt í rannsókninni vegna þess þeir búa yfir reynslu sem tengist 

viðfangsefni rannsóknarinnar og eru þess vegna taldir geta gefið bestar upplýsingar um 

viðfangsefnið (Cameron, 2005). Úrtakið samanstendur af sex einstaklingum sem koma að 

skipulagningu mismunandi hlaupa hér á landi. 
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Valin voru fimm hlaup sem fjallað verður um í þessari rannsókn. Hlaupin eiga það 

sameiginlegt að fara fram á stöðum sem eru þekktir á Íslandi og töluvert af ferðamönnum 

koma á þessi svæði yfir árið. Fjögur þeirra fara fram í nálægð við mikla náttúrufegurð og 

eitt hlaupanna fer fram í höfuðborginni og er fjölmennasta hlaupið á Íslandi. 

3.2.1 Fimmvörðuhálshlaup Útivistar 
Skúli H. Skúlason er framkvæmdarstjóri Útivistar og sér um skipulagingu á 

Fimmvörðuhálshlaupi Útivistar. Hann stýrir meðal annars undirbúningshópi og sér um 

kynningarstörf tengd hlaupinu.  

Fimmvörðuhálshlaup Útivistar verður haldið í fyrsta sinn sumarið 2012, en stefnan 

var að halda það í fyrsta sinn árið 2011 en þá þurfti að hætta við hlaupið vegna lítillar 

þátttöku. Hlaupið var auglýst með litlum fyrirvara í fyrra og telur Skúli líklegt að hlauparar 

hafi verið búnir að ákveða hvaða hlaup þeir ætluðu að taka þátt í þegar 

Fimmvörðuhálshlaupið kom til sögunnar. Þrátt fyrir að Fimmvörðuhálshlaupið hefur aldrei 

farið fram valdi rannsakandi samt þetta hlaup þar sem leiðin sem er hlaupin er vinsæl 

gönguleið á Íslandi. Vegalengdin er “einungis” 25 km og hentar það vel hlaupurum sem 

vilja hlaupa um hálendi Íslands í einstakri náttúru, en vilja samt ekki hlaupa of langa 

vegalengd. Í ár kom hlaupið tímanlega inn í hlaupadagskrána og er búist við góðri þátttöku 

þar sem hlaupaleiðin er í fallegri náttúru og eftir vinsælli gönguleið (Skúli H. Skúlason, 

tölvupóstur, 17. maí 2012). Hlaupið var skipulagt til fulls í fyrra og opnað var fyrir 

skráningu og er skipulagning í gangi vegna komandi hlaups í fullum gangi og eiga því 

margar spurningar við þó einhverjar af spurningunum eigi það ekki. 

Hlaupaleiðin liggur eftir hinni sígildu gönguleið upp meðfram Skógaá og fer um 

hæsta hrygg leiðarinnar þar sem skáli Útivistar stendur. Hlaupið er svo í gegnum 

eldstöðvarnar og handan eldstöðvanna er farið yfir Bröttufönn, Heljarkamb og 

Morinsheiði, um Foldir og Kattahryggi og endað á sléttlendinu í Básum á Goðalandi 

(Hlaup.is, 2012b; Hlaup.is, 2012c). 

 

3.2.2 Jökulsárhlaup 
Þór Gíslason er verkefnastjóri Jökulsárhlaupsins og heldur hann utan um skipulag 

hlaupsins, skráningar og öll tengsl við samstarfsaðila.  

Rannsakandi valdi Jökulsárhlaupið vegna þess að hlaupið fer fram í fjölbreyttu 

landslagi í stærsta þjóðgarði í Evrópu þar sem hlaupið er í nálægð við stærsta jökul Evrópu, 

Vatnajökul. Umhverfið í þjóðgarðinum er fjölbreytt og spennandi, en þar má meðal annars 

finna eldstöðvar og jökla. Hlaupið fer fram í Jökulsárgljúfri í Vatnajökulsþjóðgarði og 

hefur hlaupið verið haldið árlega síðan árið 2004 og alltaf í byrjun ágústmánaðar. Boðið er 

upp á þrjár mismunandi vegalengdir og hentar hlaupið því bæði reynslumiklum 

langhlaupurum sem og þeim sem vilja takast á við utanvegshlaup í fyrsta sinn. Lagt er af 

stað frá mismunandi stöðum á mismunandi tímum, en öll hlaupin enda í 

Ásbyrgi.Vegalengdirnar sem eru í boði eru: 

1. 32,7 km. Þá er hlaupið frá Dettifossi að Ásbyrgi.  

2. 21,2 km. Þá er hlaupið frá Hólmatungum að Ásbyrgi. 

3. 13 km. Þá er hlaupið frá Hljóðaklettum að Ásbyrgi.  
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Öll leiðin liggur um stígakerfi þjóðgarðsins. Hlaupið er um hrjóstruga mela og grófar 

klappir, eftir moldargötum í grónu landi og eftir göngu-/fjárgötum í gróskumiklum 

birkiskógi. Lokaleggurinn liggur meðfram Ásbyrgi (Jökulsárhlaup, á.á.). 

3.2.3 Mývatnsmaraþon 
Karl Ingólfsson er framkvæmdarstjóri Mývatnsstofu, en Mývatnsstofa stendur að 

skipulagningu Mývatnsmaraþonsins ásamt Björgunarsveitinni Stefán og íþróttafélaginu 

Elífur Í Mývatnssveit. Mývatnsstofa sér um öll fjármál og kynningu á hlaupinu.  

Mývatnsmaraþonið var valið með í rannsókninni því hlaupið fer fram á spennandi 

staður sem einkennist af náttúrufegurð og dýralífi. Mývatn er vinsæll ferðamannastaður og 

verður skoðað hvort Mývatnsmaraþonið hafi einhver áhrif á ferðaþjónustuna á svæðinu. 

Mývatnsmaraþonið fer yfirleitt fram í lok maí eða byrjun júní. Það eru fjórar vegalengdir í 

boði. Hlauparar allra fjögurra vegalengdanna enda á sama stað, en upphafsstaður 

vegalengdanna er aldrei sá sami. Vegalengdirnar eru: 

1. 42,2 km (maraþon). Þá er hlaupið einn hring í kringum Mývatn. 

2. 21, 1 km (hálfmaraþon). Þá er hlaupið hálfan hring í kringum Mývatn.  

3. 10 km. 

4. 3 km.  

 

Þeir sem hlaupa 10 km eða 3 km koma inn í hlaupið þegar sú vegalengd sem þeir völdu er 

að markinu. Í raun er ein hlaupaleið fyrir öll hlaupin, en misjafnt er hve mikið af 

hlaupaleiðinni hlaupararnir velja að hlaupa. Hlaupið er eftir þjóðveginum sem er 

malbikaður alla leiðina (Morgunblaðið, 2001). 

3.2.4 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka 
Vegna Reykjavíkurmaraþonsins voru tekin viðtöl við þrjá viðmælendur þar sem þeir skiptu 

niður spurningunum og svöruðu þeim spurningum sem sneru að því málefni sem þeir sáu 

um í tengslum við hlaupin. Viðmælendurnir eru allir starfsmenn Íþróttabandalags Íslands, 

en Íþróttabandalag Íslands stendur fyrir Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka. 

Viðmælendurnir eru: Svava Oddný Ásgeirsdóttir, Brynja Guðjónsdóttir og Anna Lilja 

Sigurðardóttir. Svava Oddný er verkefnastjóri og framkvæmdarstjóri 

Reykjavíkurmaraþonsins, Brynja heldur utan um tímaúthlutanir og skráningu í hlaupið og 

Anna Lilja er upplýsingafulltrúi hjá Íþróttabandalagi Íslands.  

Rannsakandi valdi Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka vegna þess að það er 

fjölmennasta hlaup Íslands og hafa vinsældir þess sífellt verið að aukast. 

Reykavíkurmaraþon Íslandsbanka er haldið hvert ár sama dag og Menningarnótt í 

Reykjavík er. Nokkrar vegalengdir eru í boði; 

1. Latabæjarhlaup sem er stutt og ætlað börnum yngri en átta ára. 

2. 3 km skemmtiskokk 

3. 10 km hlaup 

4. 21,1 km hálfmaraþon 

5. 42,2 km maraþon 

6. Boðhlaup þar sem tveir til fjórir þátttakendur skipta vegalengdinni á milli sín. 

Vegalengdin er 42,2 km og er sama hlaupaleið og maraþonhlaupararnir fara. 

  

Hlaupið er um götur Reykjavíkurborgar. Hlaupaleiðirnar hafa eitthvað breyst í gegnum 

árin, en þó hefur sama leiðin verið farin núna í nokkur ár. Hlaupið hefst við Lækjargötu og 
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er hlaupið eftir Sæbrautinni og aftur tilbaka að Borgartúni og þar upp eftir 

Suðurlandsbrautinni og niður í Laugardalinn. Þaðan er hlaupið í gegnum Fossvogsdalinn, 

að Nauthólsvík og meðfram Ægissíðunni og Seltjarnarneshringinn. Þaðan er hlaupið 

meðfram sjónum að Lækjargötu á ný þar sem hlaupið endar. Þetta er leiðin fyrir heilt 

maraþon, þeir sem hlaupa styttri vegalengdir sleppa úr hluta af leiðinni (Marathon.is, á.á.a; 

Marathon.is, á.á.b). 

3.2.5 Laugavegurinn 
Íþróttabandalag Reykjavíkur stendur einnig fyrir Laugavegshlaupinu og voru tveir 

viðmælendur sem svöruðu spurningum vegna Laugavegshlaupsins. Viðmælendurnir voru 

þeir sömu og svöruðu fyrir Reykjavíkurmaraþonið, en það voru þær Svava Oddný 

Ásgeirsdóttir verkefnastjóri og framkvæmdarstjóri Laugavegshlaupsins og Brynja 

Guðjónsdóttir sem sér um tímaúthlutanir og skráningu.  

Laugavegshlaupið var valið með í rannsókninni vegna þess að Laugavegurinn hefur 

lengi verið ein af vinsælli gönguleiðum á Íslandi og hlaupið er fjölmennasta ofurmaraþon 

sem er haldið hér. Hlaupið var fyrst haldið árið 1996 og hefur farið fram á hverju ári síðan 

þá. Hlaupið er frá Landmannalaugum til Þórsmerkur og er sú vegalengd um 55 km. Það er 

stígur alla leiðina þar sem undirlagið er fjölbreytt, en það er sandur, möl, gras, snjór, ís og 

vatnsföll. Upphækkunin er mikil í upphafi hlaups og svo liggur mikill hluti leiðarinnar upp 

og niður til skiptis. Síðustu kílómetranir liggja eftir skógarstígum þangað til marklínu er 

náð í Húsadal (Marathon.is, á.á.c). 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsakandi skoðaði heimasíður þeirra hlaupa sem ákveðið var að taka fyrir til þess að 

finna rétta viðmælendur fyrir rannsóknina. Rannsakandi sendi líka Torfa H. Leifssyni, 

umsjónarmanni heimasíðunnar hlaup.is, tölvupóst og bað hann um upplýsingar um hverjir 

sæju um skipulagningu þeirra hlaupa sem tekin eru fyrir. Torfi hefur séð um heimasíðuna 

hlaup.is frá árinu 1996 og átt í samskiptum við margt fólk sem kemur að skipulagningu 

hlaupa. Hlaup.is er mjög vinsæl heimasíða meðal hlaupara á Íslandi og heldur hún úti 

stórum upplýsingavef tengdum hlaupum. Þar er að finna allar helstu upplýsingar um 

allflest hlaup á Íslandi, fólk getur séð hlaupatímann sinn þarna eftir hlaup, lesið sér til um 

alls konar fróðleik tengdan hlaupum og margt fleira (Hlaup.is, á.á.). Rannsakandi sendi svo 

viðmælendum tölvupóst þar sem þeim var kynnt hvernig rannsóknin væri og beðnir um að 

taka þátt í henni. Rannsakandi hringdi einnig í nokkra viðmælendur sem höfðu ekki svarað 

tölvupóstinum innan nokkra daga.  

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 26. febrúar – 16. mars 2012. Það voru tekin 

viðtöl við þrjá starfsmenn Íþróttabandalags Reykjavíkur, en þeir sjá um tvö af þeim 

hlaupum sem verður fjallað um í rannsókninni. Viðtölin fóru fram á skrifstofum 

viðmælanda og stóðu samtals í einn klukkutíma og tíu mínútur. Viðtölin voru hljóðrituð á 

upptökutæki með leyfi viðmælenda og síðar afrituð til að auðvelda gagnaúrvinnslu. 

Þrír viðmælendur kusu að sendu mér sín svör í tölvupósti. Einn viðmælandinn býr á 

Akureyri, en rannsakandi í Reykjavík og gafst því ekki kostur á að hittast og var ákveðið 

að notast við tölvupóstsviðtal. Annar viðmælandi sagðist vera mjög upptekinn og vildi 

svara viðtalsrammanum á tölvupósti þegar hann hefði lausan tíma. Þriðji viðmælandinn 

bað einnig um að svara á tölvupósti og var það gert að hans ósk. Í viðtalsrammanum var 

spurt um markmið hlaupanna og sérstöðu þeirra, og um samstarf og skipulagningu þeirra. 
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Ef rannsakanda vantaði nánari útskýringu á einhverjum svörum var annar tölvupóstur 

sendur á viðmælendur. Leyfi fékkst til að birta nöfn allra þátttakenda í rannsókninni.  
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4 Niðurstöður 

Við greiningu gagnanna komu í ljós fimm þemu. Fyrsta þemað er ferðaþjónustan, um 

erlenda þátttakendur hlaupsins og hvernig þeir nýta sér þá þjónustu sem er í boði á Íslandi. 

Annað þemað er náttúran og veðurfarið á Íslandi og áhrif þess á hlauparana og hlaupin. 

Þriðja þemað er sú afþreying sem hlaupin bjóða upp á, fjórða er markaðssetning hlaupanna 

og fimmta og síðasta þemað er samstarf við skipulagningu hlaupanna og skipulagningin 

sjálf.  

4.1 Áhrif á ferðaþjónustuna 

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka var sett upp með því markmiði að draga að hlaupara og 

ferðamenn til landsins. Reykjavíkurmaraþonið er að erlendri fyrirmynd og er alþjóðlegur 

viðburður sem er bæði fyrir afreksfólk og almenning. Það hefur frá upphafi verið lögð 

áhersla á að hafa hlaupið tvíþætt, bæði sem keppnishlaup fyrir einstaklinga sem eru að 

hlaupa og æfa vel og fyrir almenning sem vill hlaupa styttri vegalengdir. Svava Oddný 

Ásgeirsdóttir, verkefnastjóri Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka og Laugavegshlaupsins, 

segir frá því að Reykavíkurmaraþonið er:  

 

Með alþjóðlegar reglur og viðurkennda mælda vegalengd, þannig að hlaupið 

gildir inn í önnur hlaup. Þú þarft aðgöngumiða inn í önnur hlaup í heiminum og 

þannig viljum við vera samkeppnishæf. Þú ert gildur þátttakandi í önnur hlaup 

ef þú hleypur Reykjavíkurmaraþonið, þannig erum við með alþjóðlegan 

standard.  

 

Í Reykavíkurmaraþoni Íslandsbanka fjölgar erlendu hlaupurunum stöðugt, en síðustu ár 

hafa verið um það bil þúsund erlendir hlauparar sem taka þátt í hlaupinu ár hvert og 

töluvert af Íslendingum utan höfuðborgarsvæðisins gera sér ferð til höfuðborgarinnar til 

þess að taka þátt í hlaupinu. Hlaupið er að draga að mikið af ferðamönnum til borgarinnar 

og skapast tækifæri innan ferðaþjónustunnar vegna aukins ferðamannafjölda á svæðinu.  

 

Markmið Mývatnsmaraþonsins og Jökulsárhlaupsins er að auka aðsókn ferðamanna að 

svæðinu og eru þess vegna haldin skipulögð hlaup á svæðinu til þess að hvetja fólk til þess 

að koma. Það virðist skila sér, því Karl Ingólfsson, framkvæmdarstjóri Mývatnsstofu, 

svarar þeirri spurningu um hvort hann hafi vitneskju um að þeir sem ferðast lengri 

vegalengdir til þess að taka þátt í hlaupinu dvelji lengur á staðnum eftir að hlaupinu lýkur, 

að það sé svo í þeirra tilfelli. „Burt séð frá hlaupinu sjálfu þá skiptir máli að ferðaþjónustan 

sjái sér hag í þátttöku“ segir Karl í sambandi við þau atriði sem þarf að hafa í huga við 

skipulagningu á hlaupinu. Þeir erlendu hlauparar sem taka þátt í hlaupinu notfæra sér í mun 

meira mæli en Íslendingarnir alla þá þjónustu sem er í boði bæði fyrir og eftir hlaup. Árið 

2011 voru rúmlega hundrað þátttakendur í hlaupinu og eru alltaf nokkrir erlendir 

ferðamenn sem taka þátt ár hvert. Karl taldi þó ekki mikið af áhorfendum vera þegar 

hlaupið færi fram og út frá því má ætla að hlaupararnir taki ekki með marga fylgdarmenn 

sem kæmu þá eingöngu til þess að fylgjast með hlaupinu og styðja hlauparana. En hundrað 
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þátttakendur sem koma í lok maí eða byrjun júní þegar hlaupið er og nýta sér þá þjónustu 

sem er í boði í kring hefur svo sannarlega áhrif á ferðaþjónustuna á svæðinu.  

 

Í Jökulsárhlaupinu voru þátttakendur árið 2011 nálægt þrjúhundruð manns. Það eru alltaf 

einhverjir erlendir þátttakendur, en sá fjöldi er nokkuð stöðugur á milli ára samkvæmt Þóri 

Gíslasyni, verkefnastjóra Jökulsárhlaupsins. Þátttakendur Jökulsárhlaupsins, bæði innlendir 

og erlendir, sem hafa ferðast lengri vegalengd til þess að komast í hlaupið taka sér flestir 

nokkra daga á svæðinu þar sem þeir skoða sig um. Það er töluverður hópur úr hlaupinu 

sem nýtir sér gistiþjónustu, veitingaþjónustu og afþreyingu á svæðinu bæði fyrir og eftir 

hlaup. „Talsverður fjöldi kemur með hlaupurum til að styðja við þá og hvetja. Það má gera 

ráð fyrir að það sé alveg einn til einn og hálfur á móti hverjum hlaupara“ segir Þór þegar 

hann er spurður út í hvort þátttakendur væru með fylgdarmenn með sér í hlaupið. Fjöldi 

ferðamanna á svæðinu er því orðinn töluverður í kringum hlaupið og hefur það bein áhrif á 

ferðaþjónustuna á svæðinu að fá svona mikið af ferðamönnum.  

 

Þegar Laugavegshlaupið var sett á fót var ekki jafn algengt og það er nú að hlaupa lengri 

vegalengdir. Lengi vel var fólk að hlaupa um 10 km og svo voru bara nokkrir sem hlupu 

hálft eða heilt maraþon. Laugavegurinn er ultra maraþon, en það eru öll þau hlaup sem eru 

með lengri vegalengd en 42,2 km sem er heilt maraþon. Þannig í upphafi var verið að stíla 

mikið inn á erlenda hlaupara, að fá þá til landsins. „Svo hefur þetta bara breyst svo mikið 

núna að hérna, nú eru bara Íslendingar orðnir svo spenntir og duglegir að þetta hefur allt 

undið upp á sig“ segir Svava Oddný. En í dag eru erlendu hlaupararnir í kringum einn 

þriðji af hlaupurunum og er markmiðið að halda því þannig, en undanfarin ár hafa 

þátttakendurnir verið um 300 talsins. Það hefur verið fjölgun erlendra þátttakenda í 

hlaupinu, en síðustu tvö ár hættu margir erlendu hlauparanna við vegna eldgosanna sem 

voru hér. Það hafði ekki jafn mikil áhrif á Íslendingana. Laugavegshlaupið fer alltaf fram í 

miðjum júlí, en það er einmitt vinsæll tími meðal ferðamanna til þess að fara Laugaveginn. 

Það skapast tækifæri fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu vegna Laugavegshlaupsins þar sem 

þátttakendur eru margir og dvelja margir lengur á svæðinu. Það eru ekki bara þátttakendur 

hlaupsins sem koma vegna hlaupsins, það er alltaf eitthvað af fólki sem kemur í Þórsmörk 

þar sem Laugavegshlaupið endar og tekur á móti hlaupurunum. Það hefur aukningu fyrir 

ferðaþjónustuna á svæðinu, bæði til staðarhaldara og þeirra sem eru að selja 

ferðamönnunum gistingu, mat og annað. Þannig að þeir eru spenntir að fá sem flesta, bæði 

þátttakendur og áhorfendur. „Við erum ekkert að telja það, en ef þú ert með 300 

þátttakendur sem eru að komast til enda, að þú ert með aðstandendur allavega í kringum, 

örugglega hátt í helminginn þátttakenda. Alveg helmingur þátttakenda“ segir Brynja 

Guðjónsdóttir, starfsmaður Íþróttabandalags Reykjavíkur, þegar hún er beðin um að áætla 

fjölda áhorfenda sem kemur og fylgist með hlaupurunum. Svava Oddný bætir við að þetta 

sé mikill ævintýrahópur sem kemur og tekur þátt í Laugavegshlaupinu og eru dæmi um að 

erlendu hlaupararnir taki meðal annars hjólin sín og kajaka með sér. Þeir eru að fara gera 

allt mögulegt annað en bara að hlaupa þegar þeir koma til landsins. Með hlaupurunum er 

oft fleira fólk með í för sem tekur ekki þátt í hlaupinu með þeim, en ætla að taka þátt í 

annarri ævintýraupplifun með þeim. Svava Oddný segir: 

 

Þetta er fólk sem kemur hingað í minni og stærri hópum og býr til ferðalag í 

kringum hlaupin. Eru ekki bara að koma hingað og hlaupa. Þannig það er 

aðdráttarafl, vel skipulagt hlaup sem gaman er að hlaupa í og gera svo eitthvað 

meira. Þetta er alveg nýtt ferðamáladæmi.  
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Svava Oddný vill meina að fólk sem hefur gaman af að hlaupa er upp til hópa mjög virkur 

hópur. Það hefur gaman af því að vera til, hreyfa sig, ferðast og er ekki mikið kyrrsetu fólk 

í eðli sínu. Það er fólkið sem drífur sig af stað. Starfsfólk Íþróttabandalags Reykjavíkur, 

sem sér meðal annars um skipulagningu Laugavegshlaupsins og 

Reykjavíkurmaraþonhlaups Íslandsbanka, segist í raun geta haldið úti ferðaskrifstofu ef 

þau hefðu tíma og mannskap til þess. Erlendu hlaupararnir sem koma til landsins voru 

lengi vel að biðja það um upplýsingar um gistingu og einhverja afþreyingu fyrir þá næstu 

daga eftir hlaupið. En þar sem það hafði hvorki tíma né mannskap benti það 

ferðamönnunum á upplýsingasíður sem það telur gefa góðar og gagnlegar upplýsingar eins 

og Visit Iceland og Visit Reykjavík. En einhverjir af erlendu hlaupurunum sem koma 

hingað til þess að taka þátt í hlaupunum lengja ferðina sína og nýta sér greinilega það sem 

íslenska ferðaþjónustan hefur upp á að bjóða um allt land. 

Tækifærin sem skapast vegna hlaupanna geta því náð lengra en bara til þess staðar 

sem hlaupið fer fram á. Ef þátttakendurnir eru erlendir eru þeir líklegir til þess að ferðast 

hvert sem er um landið þar sem þeir eru komnir alla þessa vegalengd til landsins. Íslensku 

þátttakendurnir nýta ferðina frekar til þess að skoða svæðið þar sem hlaupið fór fram á og 

staldra við í nágrenni þess svæðis.  

4.2 Náttúran 

Allir viðmælendurnir voru sammála um að náttúran skipaði stóran sess í hugum fólks 

þegar það kemur að þátttöku fólks í hlaupum hér á landi og er hún eitt stærsta aðdráttarafl 

hlaupanna. Þátttakendur rannsóknarinnar voru beðnir um að lýsa sérstöðu þess hlaups sem 

þeir kæmu að og lögðu viðmælendur áherslu á hlaupaleiðina sem er farin og tveir 

viðmælendur tóku einnig fram hvað hlaupið endar á spennandi stað fyrir hlauparana. Skúli 

sagði frá því hvernig Fimmvörðuhálshlaupið fer nánast frá sjávarmáli upp í 1000 metra 

hæð yfir sjávarmáli og endar í einstaklega fagurri náttúru í Básum á Goðalandi, en 

Þórsmörk er oft talin vera einn af fallegri stöðum Íslands. Karl sagði að sérstaða 

Mývatnsmaraþonsins væri umhverfi hlaupaleiðarinnar og hvað hlaupið endar frábærlega, 

en það endar við Jarðböðin á Mývatni. Hann tók einnig fram að það sem hvatti erlenda 

hlaupara hingað til landsins er að fá að upplifa að hlaupa við framandi aðstæður og í 

nálægð við náttúru sem þykir framandi mörgum erlendum hlaupurum. En náttúra Íslands 

getur verið mjög frábrugðin öðrum löndum. Þór segir að sérstaða Jökulsárhlaupsins sé 

svæðið sem hlaupið er um, en það er hlaupið utanvega í fallegri náttúru og fjölbreytnin á 

hlaupaleiðinni er mikil. En hann telur að árangursrík hlaup þurfi að vera krefjandi, en 

jafnframt gefandi. Jökulsárhlaupið er gefandi meðal annars vegna fjölbreytni á 

hlaupaleiðinni. Samkvæmt Þóri hafa flestir erlendu þátttakendur Jökulsárhlaupsins verið að 

ferðast á Íslandi til þess að upplifa náttúruna og fundið sér hlaup til að taka þátt í í leiðinni. 

Þór lagði mikla áherslu á náttúruna og sagði að sérstaða náttúrunnar og veðurfar væri það 

sem Ísland hefði fram yfir önnur lönd þegar kemur að skipulögðum hlaupum. Svava 

Oddný sagði frá því að þegar þau eru að auglýsa sitt hlaup erlendis fyrir erlenda hlaupara 

byrja þau alltaf á að auglýsa Ísland og það sem landið hefur upp á að bjóða, og fara svo að 

tala um hlaupin. Í auglýsingabæklingunum er lögð áhersla á náttúruna, það eru hafðar 

myndir af gosi, fallvötnum, náttúrunni á hálendinu og einnig af sundlaug. Svava Oddný 

segir að það sé mikilvægt að orða hlutina rétt og leggur hún áherslu á að í staðinn fyrir að 

nota orðið „outdoor swimming pool“ þá eru þau farin að nota hugtakið „geothermal spa“ 

yfir sundlaugarnar á Íslandi. „Orðið „spa“ er vinsælt í dag og að nota réttu orðin er það sem 

kveikir í fólki“ segir hún. Þannig að aðalatriðið í kynningarstarfsemi þeirra erlendis til þess 
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að sannfæra erlendu hlauparana um að koma til landsins og taka þátt í hlaupunum er að 

kynna Ísland sjálft fyrst og það sem landið hefur upp á að bjóða. Náttúran er stærsta 

aðdráttaraflið.  

Hlaupaleið Laugavegshlaupsins er á hálendi Íslands og umkringd fallegri náttúru. 

Svava Oddný segir frá viðbrögðum erlendu hlauparanna:  

 

Fólk á ekki orð yfir Laugaveginn. Fólk sem hefur hlaupið víða finnst hann 

alveg einstakur. Sem hann er, því það er svo fjölbreytt landslag. Víða erlendis 

ertu kannski að hlaupa í ekki eins fjölbreyttu landslagi á svipuðu svæði. Það er 

einstakt.  

 

Hér hefur verið lögð áhersla á hve heillaðir erlendu hlaupararnir séu af náttúrunni og 

hversu framandi hún sé þeim. Íslensku hlaupararnir njóta þó náttúrunnar ekkert síður en 

þeir erlendu. Fyrir Íslendingana er náttúran líka það aðdráttarafl sem dregur þá til þátttöku í 

hlaupunum.  

Á Laugaveginum og í fjölbreytta landslaginu sem einkennir þá leið getur veðrið 

verið allavega og breyst á svipstundu, þannig að allir þurfa, bæði skipuleggjendur og 

hlauparar, að vera viðbúnir því óvænta. Það getur meðal annars skollið á þoka, flóð eða 

eldgos. Náttúran og veðrið hafa því ekki alltaf jákvæð áhrif á Laugavegshlaupið, þó það sé 

eitt helsta aðdráttaraflið til þátttöku í hlaupinu. Síðustu tvö ár hefur þó nokkuð af erlendum 

þátttakendum hætt við þátttöku í hlaupinu vegna eldgossins sem var í Eyjafjallajökli árið 

2010 og í Grímsvötnum árið 2011.  

Erlendu hlaupurunum þykir hlaupaleið Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka ekkert 

síðri en þær hlaupaleiðir sem fara út fyrir bæjarmörkin. Þegar Ísland er auglýst erlendis er 

aðallega sýnd sú náttúra sem er fyrir utan bæjarmörkin og á hálendinu, en hlaupaleiðin í 

miðborginni heillar líka erlendu hlauparana samkvæmt Svövu Oddnýju. Hlauparar 

Reykjavíkurmaraþonsins hlaupa Fossvogsdalinn, í gegnum Nauthólsvík og út á 

Seltjarnarnes og svo norðanverða ströndina til baka í miðbæ Reykjavíkurborgar. Erlendu 

hlaupurunum finnst hlaupaleiðin ótrúlega falleg og skemmtileg, þeim finnst allt svo 

náttúrulegt og hreint og svo einstaklega gott loft. Í hlaupum erlendis sem fara fram í 

borgum er hlaupaleiðin yfirleitt á götunum á milli húsa sem er ekki alveg jafn náttúrulegt 

og fallegt og Ísland býður upp á. Íslendingarnir þekkja flestir þetta umhverfi og eru vanari 

því og þykir þess vegna leiðin yfirleitt ekki jafn spennandi og erlendu hlaupurunum, en 

þeir eru heldur ekkert óánægðir með hana. Fyrir Íslendinga er aðdráttarafl þessa hlaups 

stemningin sem hefur myndast í kringum hlaupið. Ísland er fámennt land og það er nóg af 

plássi hérna fyrir hlauparana sem getur bæði þótt jákvætt og neikvætt. Svava Oddný ber 

saman New York maraþonið og Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka. Í New York 

maraþoninu eru 40.000 manns ræst út á sama tíma þegar hlaupið hefst, það er því mjög 

þröngt í hlaupinu og bið eftir klósettum getur til dæmis verið löng. En í 

Reykavíkurmaraþoninu eru um það bil 800 manns sem hlaupa heilt maraþon og því er nóg 

pláss fyrir hlauparana. Það getur verið jákvætt og þægilegt fyrir hlauparana. En á sama 

tíma getur það verið einmanalegt, eða eins og Svava segir: „það er náttúrulega einmanalegt 

að hlaupa einn í rokinu á Gróttu“. Sumum finnst betra að hlaupa í hóp og þegar það fer að 

leggjast þreyta yfir hlauparann getur hann „hengt“ sig aftan í hóp og hann togar þig áfram. 
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4.3 Afþreying 

Einhvers konar auka afþreying fyrir þátttakendur og áhorfendur hlaupanna fyrir eða eftir 

hlaup skiptir líka máli. Það er ákveðið aðdráttarafl og hvetur fólk enn frekar til þess að taka 

þátt í viðburðinum. Karl svarar að hlaupin þurfa að bjóða upp á eitthvað áhugavert fyrir 

aðstandendur og fjölskyldu hlauparanna þegar hann er spurður hvað þurfi að vera til staðar 

til að efla ferðamannastraum í hlaupin. Sú afþreying sem boðið er upp á aukalega við 

hlaupið sjálft í Mývatnsmaraþoninu eru jarðböðin sem eru við Mývatn þar sem hlaupið fer 

fram. Fimmvörðuhálshlaupið endar við Bása í Goðalandi og þar er boðið upp á helmikla 

hátíð með grillveislu og útilegustemmningu á Básum bæði fyrir hlauparana og áhorfendur. 

Jökulsárhlaupið lagði þó minni áherslu á einhvers konar auka afþreyingu sem boðið væri 

upp á. Þór segir þegar hann er spurður hvort þau bjóði þátttakendum hlaupsins upp á 

einhverja afþreyingu að það sé bara það sem felst í náttúrunni á svæðinu og svo þeirri 

þjónustu sem aðilar í héraði veita. Það er nóg af afþreyingu að finna á svæðinu. Þó er boðið 

upp á matarveislu í lok hlaups gegn vægu gjaldi bæði fyrir þátttakendur og áhorfendur.  

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka leggur mikið upp úr auka afþreyingu fyrir 

þátttakendur. Daginn fyrir hlaupið er í raun haldin heil hátíð í Laugardalshöllinni. 

Langflestir skrá sig í hlaupið á heimasíðu hlaupsins og daginn áður sækja þátttakendur 

númerið sitt niður í Laugardalshöll, flögu sem tekur tímann og hlaupabol. Boðið er upp á 

heljarinnar pastaveislu fyrir alla þátttakendur og svo eru nokkrir fyrirlestrar yfir daginn 

með alls konar fyrirlesurum þar sem aðallega er fjallað um hlaup, heilsu og næringu. Svo 

eru nokkrir básar þarna þar sem verið er að selja og/eða kynna íþrótta- og heilsuvörur. 

Þetta finnst mörgum þátttakendum alveg nauðsynlegur hluti hlaupsins þar sem þeir hitta 

aðra hlaupara og ræða saman um hlaupið sem er framundan. Allir þátttakendur hlaupsins fá 

svo frítt í sundlaugar Reykjavíkurborgar á hlaupadegi. Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka 

hefur alltaf verið haldið sama dag og Menningarnótt Reykjavíkur er og er því nóg um að 

vera í borginni fyrir þátttakendur hlaupsins og áhorfendur. Það er í raun ekki afþreying sem 

hlaupaviðburðurinn er að bjóða upp á, en er ansi heppilegt fyrir viðburðinn að það sé margt 

að gerast í borginni eftir hlaupið því það hefur sýnt sig að þátttakendum líkar það vel. 

Erlendu hlaupararnir nefndu að þeim fannst gaman að upplifa íslenskt partý um kvöldið 

eftir hlaupið, en þá áttu þeir við alla hátíðarstemninguna sem myndast á Menningarnótt í 

Reykjavík. Eins og Brynja sagði: „mikil gleðistemning sem myndast, svona carnival 

stemning“. Þessi stemning hefur borist til þeirra sem búa við göturnar þar sem hlaupaleiðin 

liggur og eru íbúar duglegir við að fara út og hvetja hlauparana þegar þeir hlaupa framhjá.  

Laugavegshlaupið býður ekki upp á neina sérstaka afþreyingu fyrir eða eftir 

hlaupið, fyrir utan verðlaunaafhendinguna sem er í lok hlaups. Þátttakendur geta valið um 

að dvelja lengur í Básum eða fara heim með rútum um kvöldið. Margir þátttakendur kjósa 

að dvelja lengur í Básum og myndast þá oft góð útilegustemning þar á meðal hlauparanna.  

Öll hlaupin, nema Reykjavíkurmaraþonið, leggja áherslu á náttúruna þegar hugsað 

er til þeirrar afþreyingar sem þau bjóða upp á. Afþreyingin felst í þeim náttúruperlum þar 

sem hlaupið fer fram og sést aftur hér hvað náttúran spilar stórt hlutverk í hlaupunum og er 

helsta aðdráttaraflið í hlaupaferðamennsku hér á landi. Reykjavíkurmaraþonið býður upp á 

meiri bæjarstemningu, enda fer hlaupið fram í höfuðborginni.  

4.4 Markaðssetning  

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka og Laugavegshlaupið leggja mikið upp úr 

markaðssetningu erlendis. Þar sem hlaupin eru skipulögð af sama aðilanum nýtir hann sér 
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það og auglýsir bæði hlaupin í sama bæklingnum. Einhverjir af þeim sem eru að sjá um 

hlaupin fara utan þegar stór hlaup sem draga að mikið af erlendum hlaupurum fara fram, 

og kynna sín hlaup í kynningarbásum þar. Þetta eru til dæmis maraþon sem fara fram í 

New York, London og Kaupmannahöfn. Þar reyna þau að sannfæra fólk um ágæti 

hlaupanna hér á landi og skilar þetta alltaf einhverjum hlaupurum til landsins. 

Laugavegshlaupið fyllist reyndar allaf fljótt eftir að opnað hefur verið fyrir skráningu, en 

það eru takmörk á fjölda í því hlaupi. En í Reykjavíkurmaraþoninu er opið fyrir skráningu 

alveg fram að hlaupi og er öllum leyft að vera með sem vilja. Þeir auglýsa líka eitthvað í 

bæklingum og hlaupatímaritum. „Svo erum við með heimasíðu og svo netið sem er maður 

á mann auglýsing“ segir Svava Oddný. En þau eru að fara af stað með enska Facebook 

síðu í samstarfi við aðra. Þar verður Ísland kynnt og auglýst og þar verður 

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka líka auglýst. Þar sem þátttaka í Reykavíkurmaraþoninu 

gildir inn í önnur hlaup er mikilvægt að auglýsa hlaupið erlendis til þess að upplýsa fólk 

um hlaupið og gæði þess. Það er mikið af fólki sem stundur það að hlaupa maraþonhlaup 

um allan heim og því mikilvægt að ná til þessa hóps.  

Fimmvörðuhálshlaupið, Jökulsárhlaupið og Mývatnsmaraþonið notast öll við mjög 

svipaða markaðssetningu og reyna þau að leggja sem minnstan kostnað í 

markaðssetninguna. Öll hlaupin auglýsa sig á heimasíðu Hlaup.is, þannig hafa allir sem 

hafa áhuga á hlaupi greiðan aðgang að upplýsingum um hlaupið. Fimmvörðuhálshlaupið 

auglýsir líka á heimasíðu Útivistar, en Útivist heldur hlaupið og sér um alla skipulagningu 

þess og svo má sjá einhverjar auglýsingar frá þeim í ýmsum dagblöðum. 

Mývatnsmaraþonið auglýsir á heimsíðu hlaupsins og innan Mývatnssvæðisins. 

Jökulsárhlaupið auglýsir með plakötum á sundstöðum og íþróttahúsum. Svo reyna þau líka 

að nýta sér umfjöllun í fjölmiðlum. Fimmvörðuhálshlaupið, Mývatnsmaraþonið og 

Jökulsárhlaupið auglýsa sín hlaup ekki erlendis, en þó eru alltaf eitthvað af erlendum 

hlaupurum sem taka þátt í þessum hlaupum á hverju ári. Fimmvörðuhálshlaupið horfir 

fyrst og fremst á innlendan markað og markaðssetja sig þess vegna ekkert erlendis. 

Hlaupið er nýtt og þeir telja markaðinn á Íslandi vera nægilega stóran. Jökulsárhlaupið 

heldur þó úti heimasíðu sem er einnig á ensku þar sem erlendir þátttakendur geta fengið 

upplýsingar.  

4.5 Samstarf og skipulagning 

Eftir að hafa talað við/fengið svör frá nokkrum skipuleggjendum hlaupa hér á landi mátti 

greinilega sjá að öryggi hlaupara er gríðarlega mikilvægt atriði þegar kemur að 

skipulagningunni. Svava Oddný talaði um það hvernig allt gæti gerst í Laugavegshlaupinu 

þegar kæmi að veðurfari og því vanda þau sig mjög mikið í allri gæslu þar sem þau vita 

aldrei hvernig hlaupararnir bregðast við ef eitthvað kemur upp á, hlaupararnir vita það ekki 

sjálfir. Þannig að þau eru við öllu búin og eru með um hundrað starfsmenn til aðstoðar á 

hlaupdegi, sem eru allir mjög reyndir og þekkja vel til aðstæðna. Hún lagði áherslu á að 

þetta er fullorðið fólk sem er vel þjálfað, með á nótunum og skilur eðli málsins. Um fjörtíu 

starfsmenn eru á hlaupaleiðinni til þess að aðstoða fólk ef þess þarf, fjörtíu til fimmtíu 

starfsmenn við marklínu og svo eru þau einnig með einn lækni og fimm hjúkrunarfræðinga 

á staðnum. Þannig að þau eru undir allt búin, enda um erfitt og langt hlaup að ræða. Þau 

reyna að gefa hlaupurunum góðar leiðbeiningar og sem ýtarlegastar upplýsingar um hvað 

þarf að hafa meðferðis í hlaupið. Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka hefur tæplega 500 

starfsmenn sér til aðstoðar þann dag sem hlaupið fer fram. Mývatnsmaraþonið, 

Jökulsárhlaupið og Fimmvörðuhálshlaupið nýtur aðstoðar björgunarsveitarfólks við 
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öryggismál. Björgunarsveitin Stefán aðstoðar við Mývatnsmaraþonið, Björgunarsveit 

Hafnarfjarðar við Fimmvörðuhálshlaupið og björgunarsveitarmenn frá Kópaskeri og 

Húsavík, við Jökulsárhlaupið. Einnig var tekið fram að við Jökulsárhlaupið er læknir, 

hjúkrunarfólk og einn sjúkrabíll á staðnum. Þór lagði mikla áherslu á þjónustuna sem þeir 

veita þátttakendum hlaupsins. Hann nefndi að hátt þjónustustig við hlauparana væri ein af 

sérstöðum hlaupsins og framtíðarsýn hlaupsins er að bæta þjónustuna við hlauparana og 

gesti hlaupsins enn meir. 

Við skipulagningu hlaupa þarf einnig að hafa í huga markaðssetningu hlaupsins, 

samstarf við aðra aðila, skráningarkerfi til þess að skrá og halda utan um alla 

þátttakendurna, vegalengdin þarf að vera rétt mæld og merkt og tímatakan þarf að vera 

örugg. Það þarf að vera aðstoðarfólk til staðar og drykkjarstöðvar með reglulegu millibili 

þegar vegalengdin er löng, klósettaðstaða, verðlaunapeningur í lokin og næring fyrir 

hlauparana í lok hlaups. Skyndihjálparbúnaður og ýmislegt fleira sem þarf að hugsa um að 

hafa til staðar í hverju hlaupi. Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka og Jökulsárhlaupið býður 

til dæmis sínum þátttakendum upp á hlaupaboli. Í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka 

pantar hver og einn stærðina á sínum bol þegar hann skráir sig á netinu og þarf að halda vel 

utan um þann þátt. Svo eru þau líka með áheitasíður tengdar við skráningarkerfið sitt þar 

sem hægt er að heita á og styrkja ákveðið málefni, en það eru um það bil 100 til 115 félög 

sem hægt er að styrkja. Fimmvörðuhálshlaupið, Laugavegshlaupið og Jökulsárhlaupið 

bjóða þátttakendum sínum upp á rútuferðir til og frá hlaupi. Það þarf að hafa öll þessi atriði 

í huga þegar ákveðið er hver kostnaður þátttakenda á að vera í hlaupið svo reksturinn 

standi undir sér. Reykjavíkurmaraþonið leggur áherslu á að hlaupið standi undir sér svo 

reksturinn geti haldið áfram, markmiðið er ekki að græða á hlaupinu og stefnir ekki á að 

gera það. En það er misjafnt eftir hlaupum. Viðmælendur voru spurðir hvað þeir teldu að 

árangursrík hlaup væru og svaraði Karl, sem sér um fjármál og kynningu 

Mývatnsmaraþonsins, þeirri spurningu: „að hlaupið skili tekjum til aðstandenda sinna“. 

Mývatnsstofa sér um fjármál og kynningu á Mývatnsmaraþoninu, en Mývatnsstofa 

er í eigu Skútustaðahrepps og Umhverfisstofnunar. Einnig eru þau að hluta til í samstarfi 

við fyrirtæki á svæðinu. Fimmvörðuhálshlaupið er aftur á móti ekki í samstarfi við 

bæjarfélögin í kring, en það getur mögulega spilað inn í að hlaupið fer fram á hálendinu og 

er ekki í það mikilli nálægð við bæjarkjarna. Þeir eru eingöngu í samstarfi við hlaup.is, en 

eins og áður hefur komið fram er hlaup.is í samstarfi við mörg hlaup á Íslandi. 

Sveitarfélagið Norðurþing styrkir Jökulsárhlaupið árlega með peningaupphæð, en 

aðalstyrktaraðili hlaupsins er SagaCapital fjárfestingarbanki. Þeir eru ekki í samstarfi við 

nein fyrirtæki á svæðinu, en þeir benda þátttakendum sínum á alla þá möguleika sem eru á 

gistingu, veitingum og annarri þjónustu. Þór telur að eitt af mikilvægum atriðum í 

skipulagningu á hlaupi sé gott samstarf við aðila á svæðinu. Reykjavíkurmaraþon 

Íslandsbanka vinnur í samstarfi við borgina og er Reykjavíkurborg þeirra helsti 

stuðningsaðili. Stærsta og aðalatriðið í Reykjavíkurmaraþoninu er að loka hluta af götunum 

þar sem hlaupið fer fram, og væri ekki hægt að halda hlaupið án þess að loka einhverjum 

götum tímabundið. Reykjavíkurborg gefur skipuleggjendum hlaupsins leyfi til að loka 

helstu götunum og er mikið og ítarlegt ferli sem fer í gang til þess að framkvæma það. 

Borgarstarfsmenn aðstoða við að loka götunum, en það er mikil vinna að koma fyrir þeim 

skiltum sem þarf að setja upp og loka götunum. Laugavegshlaupið er í samstarfi við 

Ferðafélag Íslands. Kamrar og skálar á leiðinni eru í eigu Ferðafélags Íslands og nýta 

þátttakendur hlaupsins sér þá aðstöðu á leiðinni.  

Bæði Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka og Laugavegshlaupið eru svo í samstarfi 

við nokkur fyrirtæki sem veita fjárstuðning eða bjóða fram vörur sínar fyrir þátttakendur. 

Barilla býður til að mynda upp á pastaveisluna fyrir Reykjavíkurmaraþonið og Poweraid 



21 

 

býður upp á drykki á drykkjarstöðvum sem eru reglulega í hlaupinu og svo eftir hlaup. Svo 

eru það fjárstyrkir sem koma frá öðrum fyrirtækjum og auglýsa sig þá á hlaupastað, 

Íslandsbanki er til að mynda stór styrktaraðili, en Reykjavíkurmaraþonið heitir 

„Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka“ vegna stuðnings þeirra. Vegna mikillar 

markaðsherferðar Íslandsbanka þegar samstarfið hófst jókst þátttakan í hlaupinu gríðarlega 

mikið. Svava Oddný talar um samstarfið á milli þeirra og Íslandsbanka; „Íslandsbanki 

hefur hag af því að tengja sig við okkur og auglýsir sig þannig að það er gott fyrir bankann 

markaðslega séð. Þeir styrkja okkur með því að vera í samstarfi við okkur. Við græðum 

bæði á því“. 
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5 Umræður og ályktanir 

Lagt var upp með það markmið að skoða hlaupaferðamennsku og tækifæri hennar hér á 

landi. Hvert aðdráttaraflið er í hlaupaferðamennsku og áhrif hlaupaferðamennsku á 

ferðaþjónustuna á Íslandi.  

 

Aðdráttaraflið er hvatningin sem fær fólk til þess að ferðast (Weber, 2008). Hinch og 

Higham (2008a) skoða hvernig íþróttir eru aðdráttarafl í ferðamennsku og komast að því 

að það er meðal annars íþróttin sjálf, en líka það sem einkennir staðinn sem er heimsóttur. 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að eitt helsta aðdráttarafl hlaupaferðamennsku 

á Íslandi er náttúran. Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um að náttúran 

spilaði stórt hlutverk í ákvörðun erlendra hlaupara að koma til landsins. Viðmælendur 

komu nokkrum sinnum inn á tengingu náttúrunnar við hlaupið sjálft og var greinilegt að 

það var mikið atriði hjá þeim. Atriði sem voru nefnd meðal viðmælanda voru meðal 

annars: umhverfi hlaupaleiðarinnar, hlaup í framandi og frábrugðnu landslagi, 

náttúrufegurðin við endamark þar sem þátttakendur geta stoppað á og verið lengur á ef þeir 

vilja, fjölbreytni hlaupaleiðarinnar á svo litlu svæði og einstaklega hreint og gott loft. 

          Svava Oddný, skipuleggjandi tveggja hlaupa sem eru tekin fyrir í þessari rannsókn, 

kom þó einnig inn á nokkra ókosti sem geta fylgt náttúrunni á Íslandi og veðurfari. Vont 

veður er til dæmis mjög hættulegt þegar kemur að Laugavegshlaupinu. Þetta hefur allt 

gerst einhvern tímann í sögu Laugavegshlaupsins og hefur haft áhrif á hlaupið. Eldgosin 

hafa til dæmis leitt til þess að mikið af erlendu hlaupurunum hættu við að taka þátt og 

komu þar af leiðandi ekki til landsins. En þeir sem taka þátt í hlaupinu og upplifa þoku eða 

flóð, en klára samt hlaupið, finnst það eflaust bæta enn meira við upplifunina og upplifa 

náttúruna sem enn stærri part af hlaupinu. Einnig nefndi hún allt plássið sem þátttakendur 

hafa á meðan hlaupinu stendur. Það er ekki algengt annars staðar að þú getur hlaupið 

maraþon með nánast ekkert af fólki í kringum þig. Þetta getur bæði verið jákvætt og 

neikvætt fyrir þátttakendur. Sumum finnst betra að hlaupa í hóp, finnst það meira 

hvetjandi, á meðan aðrir njóta þess að vera einir á hlaupunum og með nægt pláss.  

          Hinch og Higham (2008b) tala líka um eitt sameiginlegt aðdráttarafl í 

íþróttaferðamennsku, en það er sú ósvikna og áreiðanlega mynd sem ferðamennirnir fá af 

menningu heimasvæðisins. Þetta á mjög vel við hlaupaferðamennskuna hér. Eins og 

niðurstöður sýna þá er meirihluti þátttakenda hlaupanna hér á landi Íslendingar, og yfirleitt 

yfirburða mikill meirihluti. Þannig blandast erlendu hlaupararnir inn í hlaupið með 

heimamönnunum og fá þá að upplifa íslenskan viðburð með íslensku fólki sem hefur ekki 

mikinn ferðamannabrag á sér.  

 

Íþróttaferðamennska hefur verið rannsökuð af fræðimönnum og flokkuð niður í nokkra 

flokka. Fyrir þessa rannsókn voru tvær flokkanir skoðaðar. Bæði Weed og Bull (2004) og 

Gibson (2008) eru með flokkinn „virk íþróttaferðamennska“. Þegar ferðamenn koma til 

landsins til að taka virkan þátt í einhverri íþrótt. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 

það er alltaf eitthvað af erlendum hlaupurum sem koma til landsins til þess að taka þátt í 

hlaupum hér á landi. Það er töluverður fjöldi sem kemur og tekur þátt í 

Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka og Laugavegshlaupinu, en færri sem koma í hin 

hlaupin. Fimmvörðuhálshlaupið hefur aldrei farið fram, en erlendir hlauparar hafa sýnt því 
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áhuga og má búast við að það munu nokkrir taka þátt í því hlaupi þegar það fer fram. 

Einnig eru báðir með flokk sem tilheyra þeim sem koma til landsins til þess að horfa á 

íþróttaviðburð til þess að fylgjast með og styðja keppendur. Út frá viðhorfskönnun 

Íþróttabandalags Reykjavíkur meðal erlendra þátttakenda í Reykjavíkurmaraþoni 

Íslandsbanka árið 2010 mátti sjá að tæplega einn þriðji svarenda komu með einn til fjóra 

fylgdarmenn með sér til landsins. Það verður þó að taka inn í myndina að fullt svarhlutfall 

viðhorfskönnunarinnar var einungis í kringum einn fjórði af þátttakendunum og því getur 

verið einhver skekkja í niðurstöðum. Hin hlaupin höfðu engar tölulegar upplýsingar um 

fylgdarfólk hlauparanna en áætluðu að í Laugavegshlaupinu væru þó nokkuð af 

áhorfendum og má ætla að erlendu hlaupararnir taki margir hverjir einhverja fylgdarmenn 

með sér. Jökulsárhlaupið áætlaði að meðaltali í kringum einn til einn og hálfan 

fylgdarmann á hvern hlaupara. Í Mývatnsmaraþoninu voru áhorfendur þó í minna mæli og 

var því ekki hægt að áætla að hlaupararnir væru að taka með sér fylgdarmenn. Hudson 

(2003) fjallar um það að þátttaka í íþróttum getur bæði verið til skemmtunar- eða í 

keppnistilgangi. Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka, Mývatnsmarþonið og Jökulsárhlaupið 

bjóða öll upp á lengri og styttri vegalengdir í sínu hlaupi, og má áætla að þeir sem taki þátt 

í hlaupum sér til skemmtunar velji styttri vegalengdirnar. Þessi hlaup geta bæði uppfyllt 

þarfir almennings og afrekshlaupara, en Hudson (2003) talar um jákvæðu hliðar 

íþróttaferðamennsku og hvernig þær geta höfðað til mismunandi hóps. Bæði þeirra sem 

vilja taka því rólega og einblína á skemmtunina, eða þeirra sem vilja eitthvað krefjandi og 

hafa mikið keppnisskap. Hér má sjá að hlaup á Íslandi bjóða upp á marga möguleika og 

eitthvað sem höfðar til allra. Laugavegshlaupið og Fimmvörðuhálshlaupið eru bara með 

lengri vegalengdir og ætluð hlaupurum sem eru í góðri þjálfun.  

Út frá niðurstöðum Þórdísar (2007) í rannsókn hennar á hagrænu gildi íþrótta í 

íslensku nútímasamfélagi má áætla að þeir erlendu hlauparar sem tóku þátt í 

Laugavegshlaupinu, og þeir erlendu hlauparar sem sýndu Fimmvörðuhálshlaupinu áhuga 

og munu mögulega taka þátt í í framtíðinni, komu til landsins vegna hlaupaviðburðarins. 

Hlaupaviðburðurinn er ástæðan fyrir að fólkið er á Íslandi og er aðdráttaraflið sem hvatti 

þau til landsins. Sama gildir um þá hlaupara sem tóku þátt í lengri vegalengdunum í 

Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka, Mývatnsmaraþoninu og Jökulsárhlaupinu. En þeir 

erlendu hlauparar sem hlupu 13 km eða styttra má áætla að hafi verið á landinu þegar 

hlaupaviðburðurinn átti sér stað og ákveðið út frá því að taka þátt. Þessir ferðamenn hefðu 

komið til landsins þrátt fyrir að hlaupaviðburðurinn hefði ekki átt sér stað. Þetta passar inn 

í flokkun Weed og Bull (2004), en þeir eru með í flokkun sinni þegar íþróttin í 

aukahlutverki og einungis viðbót við ferðalagið. Þó sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að 

flestir erlendu ferðamennirnir sem tóku þátt í Jökulsárhlaupinu voru að fara til landsins 

hvort sem hlaupið færi fram eða ekki, en það fylgdu þó engar upplýsingar um þá vegalengd 

sem erlendu hlaupararnir hlupu. En ef stuðst er við rannsókn Þórdísar (2007) má gera ráð 

fyrir að þeir hafi hlaupið styttri vegalengdir.  

 

De Knop (1990) talaði um það hvernig íþróttir sköpuðu tækifæri til þróunar á 

ferðaþjónustu og skoðaði áhrif íþrótta á ferðamennsku. Higham og Hinch (2008) skoðuðu 

þetta nánar og fjölluðu um það hvernig fleiri eru farnir að nýta sér íþróttaferðamennsku til 

þess að kynna ákveðna staði og draga fólk að. Þetta er einmitt tilgangurinn með 

Mývatnsmaraþoninu og Jökulsárhlaupinu, en hlaupin eru haldin til þess að fá fólk á 

staðinn. Ferðamenn sem ferðast vegna íþróttarinnar dvelja oft lengur á staðnum og vilja 

upplifa eitthvað annað í leiðinni (Higham & Hinch, 2008). Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að töluvert af erlendu hlaupurunum sem koma hingað til landsins dvelji hér lengur og 
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eru einhverjir sem taka með sér fylgdarfólk sem kemur í þeim tilgangi að styðja við 

hlauparana.  

Niðurstöður úr rannsókn Önnu Dóru og Katrínar Önnu (2008) sýndu að 

meðaldvalarlengd þeirra erlendu hlaupara sem komu til landsins vegna hlaupaviðburðarins 

voru 7,4 dagar. Út frá því má sjá að Laugavegshlaupið hefur áhrif innan ferðaþjónustunnar 

þar sem þátttakendurnir sem komu hingað nýta sér þá þjónustu sem ferðaþjónustan hefur 

upp á að bjóða á meðan þeir eru á landinu. Út frá viðhorfskönnun Íþróttabandalags 

Reykjavíkur og reynslu skipuleggjanda eru erlendu hlaupararnir virkir ferðamenn eftir 

hlaupið og nýta sér ferðaþjónustuna á Íslandi til þess að upplifa eitthvað meira og fleiri 

ævintýri á Íslandi. Þátttakendur Jökulsárhlaupsins eru duglegir að nýta sér gistiþjónustu og 

aðra þjónustu sem er í nálægð við hlaupið og dvelja þar í nokkra daga. Þrátt fyrir að það sé 

ekki samstarf á milli fyrirtækjanna í kring og Jökulsárhlaupsins, þá eru skipuleggjendur 

hlaupsins mjög duglegir að upplýsa þátttakendur hlaupsins um alla þá þjónustu sem er í 

kring og skapar það jákvæða stemningu í sveitarfélaginu. Eins og Costa og Chalip (2008) 

koma inn á, þá er nauðsynlegt að þátttakendur viti af þeirri þjónustu sem er í kring til þess 

að þeir vilji taka þátt í viðburði.  

Tækifærin sem skapast fyrir ferðaþjónustuna vegna hlaupanna eru töluverð, en þó 

er ýmislegt sem er hægt að gera til þess að skapa enn betri tækifæri. Mývatnsmaraþonið fer 

alltaf fram í lok maí eða byrjun júní en þá er ferðamannatímabilið ekki hafið að fullu á 

svæðinu og er þetta þeirra leið til þess að lengja ferðamannatímabilið og fá ferðamen á 

svæðið fyrr en annars. Ferðaþjónustan nýtur því góðs af hlaupinu og skapar tækifæri innan 

hennar því hlaupið leiðir til þess að meiri þörf er á ferðaþjónustunni fyrr en annars. Bæði 

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka og Jökulsárhlaupið fara fram í ágúst þegar 

ferðamannatímabilið á Íslandi stendur sem hæst. Eins og niðurstöður sýna þá dregur 

Reykjavíkurmaraþonið að um þúsund ferðamenn og væri betra fyrir ferðaþjónustuna að 

hlaupið væri haldið á vorin eða haustin þegar ferðamannatímabilið stendur ekki sem hæst. 

Markmið hlaupsins er að draga að ferðamenn og markmið ferðaþjónustunnar er að lengja 

ferðamannatímabilið og er því kjörið tækifæri að breyta tímasetningu hlaupsins.Það sama 

gildir um Jökulsárhlaupið, tilvalið væri að breyta tímasetningu hlaupsins til vorsins eða 

haustsins þegar ferðamennska á svæðinu er minni til þess að hlaupið nýtist 

ferðaþjónustunni enn betur. Laugavegshlaupið og Fimmvörðuhálshlaupið fara bæði fram í 

júlí þegar ferðamennskan á svæðinu er mikil. En það er erfiðara að breyta tímasetningu 

þessarra hlaupa vegna þess að hlaupaleiðirnar eru um hálendi Íslands og þar getur verið 

varasamt að hlaupa vegna veðurs og upp á öryggi þátttakenda er hásumarið besti tíminn til 

þess að hafa hlaupin. En þrátt fyrir að hlaupin eru haldin á tíma sem ferðamenn eru margir 

þá eru hlaupin samt sem áður að draga að enn fleiri ferðamenn sem virðast nýta sér þá 

þjónustu sem er í boði í kring dagana í kringum hlaupið og hefur það áhrif innan 

ferðaþjónustunnar.  

Ef íþróttaviðburður er skipulagður í samstarfi við sveitarfélagið þar sem 

viðburðurinn á sér stað og fyrirtæki í kring getur það leitt til aukins ávinningar fyrir alla. 

Með góðu samstarfi verður íþróttaviðburðurinn stærri, fær á sig betri mynd, skapar 

aðlaðandi andrúmsloft og eykur upplifun gestanna (Chalip & Leyns, 2008). Þetta hefur 

sýnst sig í hlaupunum hér, það að að geta boðið upp á mat og drykki vegna samstarfs við 

fyrirtæki færir þátttakendum hlaupsins aukna skemmtun og gleði. Íþróttabandalag 

Reykjavíkur sér um Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka og er hlaupið í samstarfi við 

Reykjavíkurborg. Án samstarfs Reykjavíkurborgar og Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka 

gæti það aldrei átt sér stað, meðal annars vegna aðstoð þeirra við að loka götunum á meðan 

hlaupi stendur. Mývatnshlaupið og Jökulsárhlaupið eru að hluta til í einhverju samstarfi við 

sveitarfélagið þar sem hlaupið fer fram. Mývatnsstofa sér um fjármál og kynningu á 
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Mývatnsmaraþoninu, en Mývatnsstofa er í eigu Skútustaðahrepps og Umhverfisstofnunar 

og Jökulsárhlaupið fær styrk frá sveitarfélagi Norðurþings. Chalip og Leyns (2008) tala um 

mikilvægi þess að íþróttaviðburður sé skipulagður í samstarfi við sveitarfélagið þar sem 

það skapar jákvæðara andrúmsloft og íþróttaviðburðurinn fær oft á sig betri mynd. Weed 

(2008) fjallar um hvernig samvinna tveggja aðila geti skilað báðum aðilum 

ávinningi(Weed, 2008).Samvinna sveitarfélagsins og hlaupaviðburðarins skilar ávinningi 

fyrir báða aðila. Sveitarfélagið hjálpar til við að láta hlaupaviðburðinn fara fram, og með 

hlaupaviðburðinum kemur fólk til sveitarfélagsins og nýtir sér þjónustu svæðisins.  

 Fimmvörðuhálshlaupið er ekki í samstarfi við nálæg sveitarfélög, en það getur 

verið vegna þess að hlaupið er á hálendi Íslands og því kannski eðlilegt að hlaupið sé ekki í 

samstarfi við nein sveitarfélög. Það sama gildir um Laugavegshlaupið, en þar er líka 

hlaupið um hálendi Íslands og hlaupið ekki í samstarfi við neitt sveitarfélag. En hlaupið er í 

samstarfi við Ferðafélag Íslands og geta þátttakendur hlaupsins því nýtt sér aðstöðu á 

leiðinni sem er í eigu þeirra. „Gold Coast Honda Indy motor race“ í Ástralíu skilaði ekki 

auknum viðskiptum hjá fyrirtækjum sem voru í nálægð við viðburðinn vegna þess að 

ekkert samstarf var á milli og enginn nýtti sér viðburðinn í markaðssetningu og kynningu 

(Chalip & Leyns, 2008). Áhrifin út frá Fimmvörðuhálshlaupinu geta verið með svipuðu 

móti þar sem samstarfið er ekkert. Samstarf við fyrirtæki er ekki síður mikilvægt, 

Íslandsbanki er stærsti bakhjarl Reykavíkurmaraþonsins, enda heitir hlaupið: 

„Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka“. Vegna mikillar markaðsherferðar Íslandsbanka þegar 

samstarfið hófst jókst þátttakan í hlaupið gríðarlega mikið, en á sama tíma skapaði það 

jákvæða ímynd gagnvart Íslandsbanka.  

Niðurstöður rannsóknar sýna að það er margt sem þarf að hafa í huga við 

skipulagningu hlaupaviðburðar. Viðmælendur voru með mörg atriði sem þeir töldu vera 

mikilvæg og/eða nauðsynleg til þess að skipulagt hlaup gæti átt sér stað. Öryggi 

þátttakanda og öll gæsla reyndust vera ofarlega í huga viðmælanda og er lagt mikið upp úr 

því að hafa nóg af starfsfólki á staðnum þegar hlaupið á sér stað. Þrjú hlaupin, 

Mývatnsmaraþonið, Fimmvörðuhálshlaupið og Jökulsárhlaupið, eru í samstarfi við 

björgunarsveitir. Þær aðstoða á hlaupdegi og eru til taks ef eitthvað óvænt kemur upp á. 

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka fær aðstoð frá starfsfólki Reykjavíkurborgar ásamt 

fleira starfsfólki sem kemur allavega að. Laugavegshlaupið safnar starfsfólki víða að, fólk 

sem á það sameiginlegt að þekkja svæðið og hefur reynslu af því. Svo er misjafnt hvað 

hlaupin bjóða þátttakendum sínum upp á, sum hlaupin bjóða þátttakendum sínum upp á 

mat og drykki og þá eru hlaupin í samstarfi við framleiðendur varanna sem boðið er upp á. 

Það hefur sýnst sig í hlaupunum hér, það að geta boðið upp á mat og drykki vegna 

samstarfs við fyrirtæki færir þátttakendum hlaupsins aukna skemmtun og gleði. 

 

Fólk ferðast í mun meira mæli erlendis til þess að sinna áhugamálum sínum og er 

íþróttaferðamennska sú tegund ferðamennsku sem vex hvað hraðast innan 

ferðaþjónustunnar (Hudson, 2003; Gibson, Willming & Holdnak, 2008). 

Hlaupaferðamennska er ný og vaxandi grein innan ferðaþjónustunnar og á Ísland mikla 

möguleika í að taka þátt í þessari ferðamennsku. Þeir erlendu ferðamenn sem koma hingað 

dvelja margir hverjir lengur á landinu og nýta sér þá þjónustu sem er í boði hér sem hefur 

bein áhrif á ferðaþjónustuna. Mikil náttúrufegurð einkennir hlaup á Íslandi og er það 

sérstæða sem við eigum að nýta okkur og byggja á. Hlaupin eru flest vel skipulögð og er 

haldið vel utan um þátttakendur og öryggi þeirra. Ferðamenn sem koma til landsins vegna 

íþrótta eru virkir ferðamenn sem dvelja margir lengur og vilja upplifa Ísland. 

Hlaupaferðamennska er góð viðbót fyrir ferðaþjónustuna og má nýta tækifæri hennar enn 

betur.   



26 

 

Heimildir 

Anna Dóra Sæþórsdóttir og Katrín Anna Lund (2008). Fjallamaraþon og ferðamennska á 

Laugaveginum. Í Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum IX (bls. 13-

26). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

 

Cameron, J. (2005). Focusing on the focus group. Í Hay, I. (ritstj.), Qualitative Research 

Methods in Human Geography (bls 116 – 132). Melbourne: Oxford University Press.  

 

Chalip, L. & Leyns, A. (2008). Local business leveraging of a sport event: Managing an 

event for economic benefit. Í Week, M. (ritstj.), Sport & Tourism (bls 543 – 568). New 

York: Routledge. 

 

Cooper, C. (2008). Tourism: Principles and Practice. Milan: Pearson Education. 

 

Costa, C. & Chalip, L. (2008). Adventure sport tourism in rural revitalisation – an 

ethnographic evaluation. Í Week, M. (ritstj.), Sport & Tourism (bls 133 - 151). New York: 

Routledge. 

 

De Knop, P. (1990). Sport for all and active tourism. Journal of the World Leisure and 

Recreation Association, 32(3), 30–36. 

 

Dunn, K. (2005). Interviewing. Í Hay, I. (ritstj.), Qualitative Research Methods in Human 

Geography (bls 79 – 105). Melbourne: Oxford University Press.  

 

Ferðamálastofa (2012). Könnun meðal erlendra ferðamanna á Íslandi sumarið 2011 

[bæklingur]. Reykjavík: Markaðs- og miðlarannsóknir ehf.  

 

Gibson, H. (1998). Sport tourism: A critical analysis of research. Sport Management 

Review, 1, 45-76. 

 

Gibson, H. (2008). Sport tourism at a crossroad? Considerations for the future. Í Weed, 

M. (ritstj.), Sport & Tourism (bls 24 – 39). New York: Routledge. 

 

Gibson, H., Willming, C & Holdnak, A. (2008). Small-scale event sport tourism: Fans as 

tourists. Í Week, M. (ritstj.), Sport & Tourism (bls 377 – 392). New York: Routledge. 

 

Higham, J. & Hinch, T. (2008). Sport and tourism research: A geographic approach. Í 

Weed, M. (ritstj.), Sport & Tourism (bls 72 – 89). New York: Routledge. 

 

Hinch, T. & Higham, J. (2008a). Sport Tourism: A framework for research. Í Weed, M. 

(ritstj.), Sport & Tourism (bls 40 – 56). New York: Routledge. 

 



27 

 

Hinch, T. & Higham, J. (2008b). Sport, tourism and authencity. Í Week, M. (ritstj.), Sport 

& Tourism (bls 120 - 132). New York: Routledge. 

 

Hlaup.is (2004). Nauðsynlegur hlaupabúnaður. Sótt 20. mars á 

http://hlaup.is/displayer.asp?cat_id=58&module_id=220&element_id=532  

 

Hlaup.is (2012a). Hlaupadagskrá 2012. Sótt 20. mars á 

http://hlaup.is/displayer.asp?cat_id=889  

 

Hlaup.is (2012b). Fimmvörðuhálshlaupið. Sótt 30. mars 2012 á 

http://hlaup.is/displayer.asp?cat_id=5&module_id=220&element_id=23470 

 

Hlaup.is (2012c). Hlaupadagskrá 2012. Sótt 30. mars 2012 á 

http://hlaup.is/displayer.asp?cat_id=889 

 

Hlaup.is (á.á.). Um hlaup.is. Sótt 6. apríl á http://hlaup.is/displayer.asp?cat_id=67  

 

Hudson, S. (ritstj) (2003). Sport and adventure tourism. Routledge. 

 

Jökulsárhlaup (á.á.). Hlaupið. Sótt 16. apríl 2012 á http://www.jokulsarhlaup.is/forsida/ 

 

Katrín Anna Lund og Anna Dóra Sæþórsdóttir (2008). Landslag á hreyfingu: Langhlaup 

um Laugaveginn. Landabréfið, 24, 39-50. 

 

Leiper, N. (1990). Tourist attraction system. Annals of Tourism Research, 17(2), 367-384. 

 

Marathon.is (á.á.a). Leiðarlýsing. Sótt 29. mars 2012 á http://www.marathon.is/kort-og-

leidir/gotur-og-hlaupaleidir 

 

Marathon.is (á.á.b). Reykjavíkurmaraþon. Sótt 29. mars 2012 á  

http://www.marathon.is/reykjavikurmaraton  

 

Marathon.is (á.á.c) Leiðin Landmannalaugar – Þórsmörk. Sótt 29. mars 2012 á  

http://www.marathon.is/hlaupaleidin/hlaupaleidin 

 

Morgunblaðið (2001). Mývatnsmaraþon um helgina. Skoðað 5. maí 2012 á 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/612510/ 

 

Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. London: CABI. 

 

Valentine, G. (2005). Tell me about...: using interviews as a research methodology. Í 

Flowerdew, R. & Martin, D. (ritstj.), Methods in Human Geography: A Guide for students 

Doing a Research Project (bls 110 – 127). Edinburgh Gate: Addison Wesley Longman.  

 

Weber, K. (2008). Outdoor adventure tourism: A review of research approaches. Í Week, 

M. (ritstj.), Sport & Tourism (bls 57 – 71). New York: Routledge. 

 



28 

 

Weed, M. (2008). Why the two wont‘t tango! Explaining the lack of integrated policies for 

sport and tourism in the UK. Í Week, M. (ritstj.), Sport & Tourism (bls 446 – 470). New 

York: Routledge. 

 

Weed, M. & Bull, C. (2004). Sports tourism: Participants, policy and providers. London: 

Elsevier. 

 

Þórdís Lilja Gísladóttir (2007). Hagrænt gildi íþrótta í íslensku nútímasamfélagi. Óbirt 

MA-ritgerð: Háskólinn á Bifröst, félagsvísindadeild. 

  



29 

 

Viðauki 

Viðtalsrammi: 

 

Almenar spurningar: 

1. Hvað heitir þú og við hvað starfar þú? 

2. Hvert er þitt hlutverk í tengslum við hlaupið? 

 

Hlaupið: 

3. Hvert er markmiðið með hlaupinu?  

4. Hvað telur þú vera árangursríkt hlaup?  

5. Hvað telur þú þátttakendur hlaupsins vilja upplifa í hlaupinu? 

6. Hver er framtíðarsýn hlaupsins? 

7. Hver er sérstaða hlaupsins? 

 

8. Hefur fjöldi þátttakenda breyst eitthvað í gegnum árin? 

9. Hafa erlendir hlauparar tekið þátt í hlaupinu? Ef já, fer þeim fjölgandi eða fækkandi 

á milli ára? 

10. Hvað telur þú vera það sem hvetur einstaklinga til þess koma til Íslands og taka þátt 

í hlaupi?  

11. Er mikill fjöldi sem kemur og horfir á hlaupið til þess að styðja við hlauparana? 

12. Telur þú skipulögð hlaup á Íslandi geti orðið vaxandi aðdráttarafl fyir erlenda 

ferðamenn? 

13. Telur þú skipulögð hlaup vera mikilvæg fyrir ferðamennsku á Íslandi? 

14. Hvað telur þú Ísland hafa fram yfir önnur lönd þegar kemur að skipulögðum 

hlaupum? 

15. Þeir sem ferðast lengri vegalengdir til að taka þátt í hlaupinu, hefur þú vitneskju um 

hvort þeir dvelji lengur á staðnum/landinu? 

16. Nýta hlaupararnir sér aðra nálæga þjónustu á svæðinu fyrir og eftir hlaup? 

 

17. Eru þið í samstarfi við önnur fyrirtæki (verslanir, hótel, veitingastaði, fyrirtæki sem 

bjóða upp á afþreyingu á svæðinu í kring) í tengslum við hlaupið? 

 

18. Vinnið þið í samstarfi við bæjarfélagið/borgina þar sem hlaupið fer fram? 

 

19. Hvað telur þú vera aðalatriðið sem þarf að hafa í huga við skipulagningu á 

hlaupum? 

20. Hvað telur þú þurfa vera til staðar til að halda skipulögð hlaup? 

21. Hvað telur þú þurfa vera til staðar til að efla ferðamannastrauminn í hlaupin? 

22. Er einhver afþreying sem þið bjóðið hlaupurunum upp á fyrir utan hlaupið sjálft? 

23. En þeim sem koma til þess að fylgjast með hlaupinu á meðan hlaupinu stendur? 

 

24. Auglýsið þið hlaupin ykkar? Ef já, hvar? 

25. Eru þau auglýst erlendis? 
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26. Hvernig fá erlendu hlaupararnir upplýsingar um hlaupið? 

27. Er höfðað til sérstaks markhóps? 

28. Nú kostar að taka þátt í hlaupinu, í hverju liggur kostnaðurinn? 

29. Hvar liggja tækifærin til hlaupa hér á landi? 

30. Hverjir eru veikleikarnir og styrkleikarnir við hlaup hér á landi? 

 


