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Útdráttur 

Hugtakið „íþróttaferðamennska“ varð til undir lok síðustu aldar, en fræðimenn 

skilgreindu hugtakið sem svo að það merkti ferðalag sem hefur þann megintilgang að taka 

þátt í eða að horfa á íþróttaviðburð.  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hver efnahagsleg áhrif hlaupaferðamanna á 

Íslandi eru fyrir árið 2016. Rannsóknin byggir á erlendum þátttakendum í þremur stórum 

almenningshlaupum, Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka, Miðnæturhlaupi Suzuki og 

Laugavegshlaupinu, en öll þessi hlaup eru skipulögð af Íþróttabandalagi Reykjavíkur. 

Upplýsingar um fjölda þátttakenda eru fengnar frá Önnu Lilju Sigurðardóttur starfsmanni 

ÍBR. Þær efnahagslegu forsendur sem ég notaði voru ferðaneysla erlendra ferðamanna, 

samkvæmt upplýsingum frá Ferðamálastofu.  

Mikil aukning hefur verið í þátttöku erlendra hlaupara í þessum þremur 

hlaupaviðburðum á síðustu 10 árum. Á síðasta ári tóku 5.371 erlendur einstaklingur þátt 

í þessum þremur hlaupaviðburðum og var það 34,6% aukning frá árinu 2015, en á sama 

tíma var aukning ferðamanna 39%.  

Samkvæmt skilgreiningum fræðimanna eins og Hall, Hinch og Higham og Gammon og 

Robinsson, þarf megintilgangur ferðar að vera sá að taka þátt í hlaupinu til að 

þátttakandinn falli undir skilgreininguna á íþróttaferðamanni. Íþróttabandalag 

Reykjavíkur gerði skoðanakönnun meðal þátttakanda í Reykjavíkurmaraþoni 

Íslandsbanka árið 2016 og þar kom fram að 49% erlendra þátttakenda höfðu ferðast til 

landsins í þeim tilgangi að taka þátt í hlaupinu (Anna Lilja Sigurðardóttir, munnleg heimild 

15. maí 2017). 

Niðurstöður útreikninga minna sýna að efnahagslegur ábati hlaupaferðamanna árið 

2016 er 436.435.988 kr. miðað við meðalútgjöld ferðamanna árið 2015, eða 0,21% af 

heildar ferðaneyslunni árið 2015. 
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1 Inngangur 

Íþróttaferðamennska er tiltölulega nýtt hugtak í ferðamennsku það er ekki fyrr en á seinni 

hluta síðustu aldar sem fræðimenn fóru að velta hugtakinu fyrir sér og skipta 

Íþróttaferðamönnum í hópa út frá því hvert megin markmið þeirra með ferðalaginu er. 

Rannsókn mín byggir snýr að hlaupa ferðamönnum, almenningshlaup eiga sér ekki mjög 

langa sögu á áttunda áratugnum jókst þátttaka í almennings hlaupum og síðan þá hefur 

hún aukist gríðarlega. Fyrstu stóru almenningshlaupin voru haldin í Bandaríkjunum, 

Boston-maraþonið og síðan New York-maraþonið, sem var fyrsta maraþonið þar sem 

markmiðið var að ná þátttöku fjöldans. Á níunda áratugnum breiddist hin svokallaða 

hlaupabylgja út til Evrópu og upp út aldamótum hafði hún breiðst út um allan heim. 

Á Íslandi var fyrsta Reykjavíkurmaraþonið haldið árið 1984, að frumkvæði tveggja 

ungra manna í ferðabransanum. Þátttaka í fyrsta hlaupinu var 214 manns, en hún hefur 

aukist jafnt og þétt síðan þá og margfaldast á síðustu árum. Fjöldi hlaupaviðburða á 

landinu öllu yfir sumartímann og hefur þátttaka erlendra hlaupara í þeim aukist jafnt og 

þétt frá aldamótum. 

Ferðamönnum sem koma til Íslands hefur fjölgað mikið á síðustu árum og hefur hlutur 

ferðaþjónustunnar í tekjum þjóðarinnar aukist mikið. Nú er svo komið að ferðaþjónustan 

er orðin stærsti aðilinn í útflutningi á vöru og þjónustu. Hluti þessara ferðamanna kemur 

til Íslands með það að meginmarkmiði að taka þátt í hlaupaviðburðum. Markmið 

rannsóknar minnar er að skoða hversu miklu þessir ferðamenn skila til íslensks samfélags. 

Rannsóknaspurning mín er því þessi: Hver er efnahagslegur ávinningur 

hlaupaferðamennsku á Íslandi? 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Íþróttaferðamennska 

Fólk hefur frá örófi alda ferðast til að taka þátt í og horfa á íþrótta-leiki. Það má segja að 

hugtakið íþróttaferðamennska sé komið frá Baron Pierre de Coubertaine, föður nútíma 

Ólympíuleikanna. Það var hans trú að íþróttir sameinuðu fólk og að með því myndaðist 

samkennd milli fólks og þjóða. Það er út frá hugmyndafræði Coubertaines sem hugtakið 

íþróttaferðamennska fær vægi og verður til. Kurtzman (2005) 

Hall (1992) skilgreindi hugtakið íþróttaferðamennska út frá hegðun þátttakenda sem 

annaðhvort ferðast sem þátttakendur í íþrótt eða ferðast sem áhorfendur á 

íþróttaviðburði. Gibson (1998) skiptir íþróttaferðamönnum í þrjá hópa út frá hegðun 

þeirra. Í hópi 1 eru þeir sem eru virkir þátttakendur (e. active sport tourism), í hópi 2 eru 

áhorfendur (e. event sport tourism) og í hópi 3 eru þeir sem heimsækja staði til að láta í 

ljósi virðingu, eða nostalgíuferðamenn (e. nostalgia sport tourism). Skilgreining Gibson á 

íþróttaferðamennsku er eftirfarandi: „Tómstundatengt ferðalag þar sem einstaklingurinn 

dvelur tímabundið utan síns heimabæjar til að taka þátt í íþróttaviðburðum, horfa á 

íþróttaviðburði eða skoða staði sem teljast merkilegir vegna tengsla við íþróttaviðburði.“ 

(e. leisure-based travel that takes individuals temporarily outside of their home 

communities to participate in physical activities, to watch physical activities, or to 

venerate attractions associated with physical activities). Gibson (1998, bls. 49) 

Hinch og Higham (2001) skiptu hugtakinu íþrótt í þrjú megin svið, þeir skoðuðu 

skilgreiningar McPherson (1989) og Loy (1978a, 1978b). Í fyrsta lagi er íþrótt byggð á 

sérstökum reglum, keppni, leik og hreyfingu. Í öðru lagi sögðu þeir íþrótt byggjast á að 

vinna sigra, samkeppni og keppni. Í þriðja lagi er íþrótt leikur, sem getur bæði 

samanstaðið af leik sem stundaður er af atvinnumönnum og áhugamönnum. Hugtakið 

„ferðamennska“ skilgreindu Hinch og Higham (2001) líka í þrjú meginsvið. Til að teljast 

ferðamaður þarftu að yfirgefa heimili þitt og að endingu snúa þangað aftur. Það eitt að 

fara að heiman og snúa þangað aftur telst kannski ekki ferðamennska, en er ein forsenda 

þess að geta talist ferðamaður. Þeir skoðuðu skilgreiningu Leipers (1981) sem sagði 

ferðamennsku fela í sér að vera að heiman minnst eina nótt. Það er sama skilgreining og 

World Tourism Organization (e.d.) notar, sá sem er ekki 24 tíma að heiman telst ekki 

ferðamaður. Þriðja víddin í skilgreiningu þeirra á ferðamennsku er tilgangur, eða það sem 
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einstaklingur tekur sér fyrir hendur í ferðinni sem skilgreinir hann sem ferðamann. Þeir 

draga saman þessa þætti og skilgreina íþróttaferðamennsku sem „íþróttamiðaða ferð frá 

heimili í takmarkaðan tíma, þar sem íþrótt er skilgreind þannig að um hana gildi sérstakar 

reglur, hún feli í sér keppni sem tengist líkamlegri hæfni og leik“ (e. sport based travel 

away from the home environment for a limited time,, where sport is caracterised by 

unique rule sets, competition related to physical prowess, and a playful nature). Hinch og 

Higham (2001, bls. 49) 

Gammon og Robinson (2003) settu saman líkan úr fjórum þáttum til að skilgreina 

íþróttaferðamennsku út frá því hvort ferðast væri í þeim megintilgangi að stunda eða 

horfa á íþróttaviðburð, eða hvort megintilgangurinn væri ferðalagið, en það að stunda 

íþrótt eða horfa á íþrótt væri fremur hugsað sem afþreying í ferðinni.  

 

 

Mynd 1 Líkan fyrir íþróttir og ferðamennsku (Gammon og Robinson, 2003) 

Íþróttaferðamennska (e. sports tourism) 

Vinstri hlið líkansins sýnir þá hlið sem þeir skilgreina sem íþróttaferðamenn. Þessari 

hlið tilheyra þeir sem ferðast sem þátttakendur eða áhorfendur á keppnis- og/eða 

íþróttaviðburði áhugamanna. Hjá þessum aðilum er íþróttin aðalástæðan fyrir ferðinni, 

en ferðalagið er viðbót við upplifunina. 
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Skörp skilgreining (e. hard definition). Skarpa skilgreiningin tekur til þeirra sem ferðast 

til að taka þátt í eða horfa á keppnisíþrótt. Íþróttin er þá ástæðan fyrir ferðinni. 

Mjúk skilgreining (e. soft definition). Mjúka skilgreiningin tekur til þeirra sem stunda 

íþrótt sem afþreyingu. Þeir ferðast með það að markmiði að stunda íþróttina sem þeir 

hafa gaman af. 

Ferðamannaíþrótt (e. tourism sport) 

Hægri hlið líkansins sýnir þá sem hafa ferðalagið sem meginástæðu, en taka þátt í eða 

horfa á keppnis- eða afþreyingaríþrótt á meðan á ferðalaginu stendur. 

Skörp skilgreining (e. hard definition). Skarpa skilgreiningin tekur til ferðamanna sem 

taka þátt í keppnis- eða afþreyingaríþrótt meðan á ferðalaginu stendur. Megin 

tilgangurinn er að ferðast en ferðamaðurinn stundar líka íþrótt. 

Mjúk skilgreining (e. soft definition). Mjúka skilgreiningin tekur til ferðamanna sem ekki 

hafa hug á að taka þátt í eða horfa á íþrótt í ferðinni sinni. Þeirra þátttaka er þá algjörlega 

tilviljanakennd. Þeir geta lent á stað þar sem íþróttaviðburður á sér stað og það haft annað 

hvort truflandi áhrif á ferðalagið þeirra eða þeir ómeðvitað orðið þátttakendur í 

viðburðinum sem áhorfendur eða keppendur. Gammon og Robinson (2003) 

2.2 Hlaupamenning 

Almenningshlaup eiga sér ekki ýkja langa sögu. Fyrir 1960 voru hlaup aðallega og nánast 

eingöngu stunduð af keppnisíþróttamönnum í íþróttafélögum á sérstökum brautum eða 

lokuðum svæðum. Fólk sem hljóp í almenningsgörðum og á götum úti var álitið skrýtið. Í 

dag eru hlaup orðin mjög vinsæl afþreying og iðkuð um allan heim af milljónum 

áhugamanna. Menningarbyltingar sjöunda og áttunda áratugarins breyttu þessu mynstri. 

Á áratugunum sem á eftir fylgdu óx umburðalyndi gangvart þeim sem ekki fylgdu 

straumnum og einnig óx almenn viðurkenning í samfélaginu. Afleiðingin af þessu var sú 

að fólki fór að líða betur með að vera líkamlega virkt á almannafæri. Almenningshlaup eru 

nokkurskonar uppskera þessarar umburðarlyndisbyltingar. Það að áhugamenn fóru að 

stunda hlaup í meira mæli varð til þess að hlaupin færðust úr því að vera stunduð á 

lokuðum svæðum í götuhlaup og hlaup á almennum svæðum. Hlaup á skógarstígum og í 

almenningsgörðum urðu vinsæl meðal áhugamanna og þeir fóru í auknum mæli að taka 

þátt í hlaupaviðburðum sem keppnishlauparar höfðu hingað til einokað. Afleiðingin af 
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þessari þróun er fyrsta svokallaða „hlaupa sprengjan“. Það er eins og að færsla úr 

lokuðum klúbbum hafi verið lykillinn að því að breyta upplifun manna af hlaupum og auka 

vinsældir þeirra. Það að hlaupin urðu minna afreksmiðuð og aðgengilegri fyrir almenning 

ýtti undir að fleira fólk fór að hlaupa sér til afþreyingar. Scheerder, Breedveld, og Borgers 

(2015) 

2.2.1 Fyrri hlaupabylgjan 

Aukningu í almenningshlaupum má aðallega rekja til stærri borga í Bandaríkjunum. 

Sérfræðingarnir Kenneth Cooper og Georg Sheerham fræddu almenning um ávinning 

þess á heilsu og líðan að stunda langvarandi hreyfingu undir meðal álagi. Fræðslu sína 

byggðu þeir á vísindalegum staðreyndum. Þeir mæltu sérstaklega með hlaupum. Margir 

tileinkuðu sér leiðbeiningar þessara heilsumeistara og fleiri og fleiri fóru að stunda hlaup 

sér til heilsubótar í frítíma sínum. Hlaup sem fram til þessa höfðu ekki verið mikið stunduð 

og frekar vanrækt heilsubótar úrræði, urðu eitt vinsælasta umræðuefni á fundum og 

mannamótum, meira að segja á fundum í Hvíta húsinu. Á árunum eftir 1970 seldust 

hlaupabækur eins og heitar lummur. Scheerder, Breedveld, og Borgers (2015) 

Á áttunda áratugnum jókst þátttaka í maraþonhlaupum mikið. Á árunum milli 1970 og 

1979 jókst fjöldi þátttakenda í Boston-maraþoninu, sem er elsta skipulagða árlega 

maraþonið. úr 1.011 sem luku keppni í 5.958. Á sama tímabili jókst fjöldi þeirra sem luku 

New York-maraþoninu, sem er eitt af stærstu maraþonhlaupum í heiminum. úr 55 í 

10.477. New York-maraþonið var brautryðjandi í breytingu á þátttöku í hlaupaviðburðum 

þar sem markmiðið var sett á þátttöku fjöldans, þannig að fólk fór að taka þátt til að hafa 

gaman af, en áður höfðu þátttakendur í keppnishlaupum aðallega verið hlauparar sem 

tóku þátt til að vinna til verðlauna. Scheerder, Breedveld, og Borgers (2015) 

Fjöldi þátttakenda í maraþonhlaupum hefur aukist með stjarnfræðilegum hætti. Þessa 

aukningu má líka rekja til þess að mikið fjármagn var lagt í nýsköpun, markaðssetningu og 

hönnun á hlaupaskóm. Nike Air var fyrsti skórinn sem var framleiddur með loftfyllingu í 

hælnum til að draga úr höggálagi á líkamann, aðrir framleiðendur eins og Asics, Brooks og 

Reebok fylgdu fljótlega í kjölfarið. Fjármagn og tækni til að mæta eftirspurn sem 

stjórnaðist ekki eingöngu af þörfum markaðarins, heldur var hún einnig drifin áfram af 

skipuleggjendum viðburða og styrktaraðilum. Hlaupaviðburðir urðu að kaupstefnum þar 

sem neytendur og markaðurinn mættust. Á seinni hluta áttunda áratugarins barst 
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hlaupabylgjan til Evrópu. Í löndum eins og Belgíu, Finnlandi, Þýskalandi og Hollandi sprakk 

hún út. Scheerder, Breedveld, og Borgers (2015) 

Á níunda áratugnum reis fyrsta hlaupabylgjan sífellt hærra og bólgnaði fyrsta 

hlaupabylgjan fleiri og fleiri kusu að hlaupa sér til heilsubótar. Langhlaup, sem áður voru 

stunduð af frekar einsleitum hópi íþróttamanna, þróuðust í afþreyingaríþrótt sem 

stunduð var af fjölda manns. Þetta leiddi til mikillar fjölgunar skráninga í jafnt maraþon 

sem aðra hlaupaviðburði. Árið 1980, þegar frægasta götuhlaup Evrópu, „Brussels 20 km“, 

var haldið í fyrsta sinn luku 4.694 þátttakendur hlaupinu. Þremur árum seinna luku 15.946 

hlaupinu, en það lýsir því vel hversu hratt vinsældir þessa hlaups jukust. Fjöldinn hélst um 

það bil sá sami þar til undir lok tíunda áratugarins. Það sama á við um önnur götuhlaup í 

Evrópu, fjöldinn þar hélst líka stöðugur. Það má því segja að fyrri bylgjan hafi fjarað út á 

þessu tímabili. Scheerder, Breedveld, og Borgers (2015) 

2.2.2 Seinni hlaupabylgjan 

Í upphafi tuttugustu og fyrstu aldarinnar reis bylgjan aftur og hlauparar flykktust út á 

hlaupastígana. Um aldamótin tók fjöldi þeirra sem tók þátt í hlaupum að vaxa gríðarlega, 

ekki einungis í Norður-Ameríku og Evrópu heldur nánast um heim allan. Þessi seinni bylgja 

byrjaði um aldamótin og í dag má segja að á hverjum degi reimi milljónir manna á sig 

hlaupaskóna og fari út að hlaupa, ýmist einir eða með hlaupahópum. Hlaupamarkaðurinn 

hefur þanist út á síðustu 15 árum og eru hlaup nú orðin ein vinsælasta almenningsíþrótt 

í heimi. Þar sem hlaup eru orðin ríkjandi hluti af okkar daglega lífi hefur fyrirbærið margar 

víddir: menningarlegar, félagslegar, heilsufarslegar og efnahagslegar. Scheerder, 

Breedveld, og Borgers (2015) 

  



 

16 

3 Hlaup 

3.1 Hlaup á Íslandi 

Samkvæmt hlaupavefnum hlaup.is voru 182 hlaupa- og þríþrautarviðburðir í boði á Íslandi 

á árinu 2016. Yfir sumartímann má finna hlaup um landið allt. Hlaup.is (e.d.) Sumir þessara 

viðburða eru einstaklingsframtak og aðeins haldnir til skemmtunar, en aðrir eru skipulögð 

keppnishlaup sem gefa stig til mögulegrar þátttöku í erlendum hlaupum. Stærstu 

hlaupaviðburðirnir á hverju ári eru Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka, Miðnæturhlaup 

Suzuki og loks Laugavegshlaupið, sem er stærsta utanvegahlaup á landinu.  

3.2 Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka 

Fyrsta Reykjavíkurmaraþonið var haldið árið 1984. Aðdragandi þess var að árið 1983 

fengu tveir ungir menn, þeir Knútur Óskarsson sem starfaði hjá Úrvali Útsýn og Steinn 

Lárusson sem starfaði hjá Flugleiðum, þá hugmynd að halda maraþonhlaup í Reykjavík. 

Markmiðið með hlaupinu var að laða fleiri ferðamenn til Reykjavíkur.  

Í fyrsta hlaupinu voru 214 þátttakendur skráðir, 135 íslenskir og 79 frá öðrum löndum. 

Þátttakendum hefur fjölgað mikið síðan þá og flestir tóku þátt í 31. hlaupinu árið 2014, 

en þá voru skráðir þátttakendur 15.552. Marathon.is (e.d.) 

Í fyrsta Reykjavíkurmaraþoninu hlupu 56 heilt maraþon, og 68 hlupu hálft maraþon, 

árið 2015 voru þátttakendurnir í heilu maraþoni orðnir 1.262 og þátttakendur í 

hálfmaraþoni 2.488. 

Frá árinu 2005 hefur 10 km hlaupið verið vinsælasta vegalengdin í 

Reykjavíkurmaraþoninu. Það var fyrst boðið upp á þessa vegalengd í 10. hlaupinu árið 

1993, en þá voru þátttakendur í 10 km 1.131. Árið 2015 voru 6.223 þátttakendur skráðir 

í 10 km hlaupið.  

Árið 1993 var líka í fyrsta skipti boðið upp á 3 km skemmtiskokk án tímatöku. 

Skemmtiskokkið er hlaup sem hentar öllum aldurshópum og algengt er að fjölskyldur taki 

þátt saman. Á hverju ári hafa á milli 1.500 til 2.000 manns tekið þátt, þar af um helmingur 

börn. Marathon.is (e.d.-a) 
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Mynd 2 Þátttakendur í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka. (Marathon.is tölfræði) 

3.3 Miðnæturhlaup Suzuki 

Miðnæturhlaup Suzuki hefur verið haldið á Jónsmessunni frá árinu 1992. Í hlaupinu er 

boðið uppá þrjár vegalengdir: hálfmaraþon, 10 km og 5 km. Upphaf og endir allra 

vegalengdanna er í Laugardalnum og hlaupaleiðirnar liggja um Laugardalinn og 

Elliðaárdalinn. Marathon.is (e.d.-b) 

3.4 Laugavegshlaupið 

Laugavegshlaupið hefur verið haldið frá árinu 1996. Hlaupið er 55 km utanvegahlaup milli 

tveggja náttúruperla á sunnanverðu hálendi Íslands, Landmannalauga og Þórsmerkur. 

Laugavegurinn er fjölbreytt og krefjandi hlaupaleið þar sem hlaupið er í sandi og möl, í 

grasi og snjó og yfir ár og læki. Í hugum margra er Laugavegshlaupið skemmtilegasta 

hlaupið á Íslandi. Marathon.is (e.d.–c) 

3.5 Aðrir hlaupaviðburðir 

Yfir sumartímann eru haldin hlaup í öllum landsfjórðungum, en mest er framboðið þóá 

Suðvesturhorninu. Í öllum þessum hlaupum eru alltaf einhverjir erlendir þátttakendur. 

Þetta eru ýmist götuhlaup eða utanvegahlaup sem flest eiga sameiginlegt að hlaupaleiðin 

er á gömlum götum eða stígum. Sums staðar er hlaupið eftir hestaslóðum eða fjárgötum 

og í einhverjum tilfellum er farið eftir ógreinilegum stikuðum gönguleiðum. Hlaupið er 

jafnt að nóttu sem degi, enda hefur íslenska sumarnóttin yfir sér dulúð og aðdráttarafl, 

sérstaklega fyrir erlenda þátttakendur. 
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Á Snæfellsnesi er Jökulhlaupið haldið. Í því er hlaupið frá Arnarstapa yfir Jökulhálsinn 

til Ólafsvíkur, en þessi 22 km hlaupaleið er ægifögur en svolítið krefjandi, þar sem fyrstu 

8 kílómetrarnir eru upp í móti í um það bil 700 metra hæð. Hlaupið var kosið besta 

utanvegahlaupið árið 2016 á hlaupavefnum hlaup.is. Hlaup.is (e.d.–a) 

Hlaupahátíðin á Vestfjörðum er íþróttahátíð sem stendur yfir frá föstudegi til 

sunnudags. Hátíðin samanstendur af þríþrautarkeppni, sem er sjósund, hjólreiðar um 

Vesturgötuna og hlaup um Vesturgötu, Arnarneshlaupinu, sem er hálfmaraþon frá 

Súðavík til Ísafjarðar, og hlaupinu „Vesturgötunni“, þar sem hlaupið er frá Þingeyri í 

tvöfaldri Vesturgötu yfir Álftamýrarheiði til Arnarfjarðar. Einföld Vesturgata er hlaupin um 

skagann milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, sem kenndur er við Svalvoga og er stundum 

kallaður Fjallaskagi eða Vestfirsku alparnir. Landslagið þarna er hrikalegt og hlaupið er 

eftir gömlum ýtuvegi sem Elías Kjaran gerði í einkaframkvæmd á áttunda áratugnum. 

Hlaupahatid.is (e.d.) 

Mývatnsmaraþon er hlaupið á þjóðveginum í kringum Mývatn. Hlaupið hefst og endar 

í Jarðböðunum við Mývatn. Þar er boðið upp á fjórar vegalengdir, þannig að allir geta 

fundið vegalengd við hæfi í þessari einstöku náttúruperlu. Visitmyvatn.is (e.d.) 

Jökulsárhlaupið er hlaupaleiðin frá Dettifossi að Ásbyrgi. Þar er hægt að velja um þrjár 

vegalengdir og byrja þeir sem lengst fara, eða 32,7 km, við Dettifoss, millivegalengdin er 

frá Hólmatungum og er 21,2 km en stysti leggurinn er 13 km og byrjar við Hljóðakletta. 

Jökulsárhlaup.is (e.d.) 

Barðsnes- og Hellisfjarðarhlaup, eru haldin í tengslum við bæjarhátíðina Neistaflug á 

Neskaupstað. Hlaupið er frá Barðsnesi um firðina þrjá sem ganga inn úr Norðfjarðarflóa 

Viðfjörð, Hellisfjörð, þar sem keppendur í Hellisfjarðarhlaupinu fara af stað og Norðfjörð, 

hlaupið endar í Neskaupstað. Þetta er skemmtilegt utanvegahlaup sem er að mestu 

hlaupið um hesta- og fjárgötur. Hlaup.is (e.d.–b) 

Hengill Ultra er lengsta utanvegahlaup á Íslandi, eða 100 km. Sex vegalengdir eru í boði, 

frá 5 km upp í 100 km. Þátttaka í 50, 80 og 100 km hlaupi tryggir þátttökupunkta í Mont 

Blanc-hlaupunum. Þessi punktasöfnunarmöguleiki laðar að marga erlenda þátttakendur. 

Hlaupið hefst í Hveragerði og hlaupið er upp Reykjadal, upp á Hellisheiði og upp Hengilinn. 

Þessi hlaupaleið er ein sú al fallegasta á Íslandi. Hlaup.is (e.d.-c) 
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Í Tindahlaupinu í Mosfellsbæ er í boði að hlaupa fjórar vegalengdir á fellin í kringum 

Mosfellsbæ. Einn tindur er 12 km, þrír tindar 19 km, fimm tindar 35 km og sjö tindar 37 

km. Hlaupið hefst og endar við íþróttamiðstöðina í Varmá. Hlaupið er mjög krefjandi en 

fólk getur valið sér vegalengd við hæfi. Þeir sem ljúka keppni í öllum vegalengdunum eru 

krýndir „Tindahöfðingjar“. Hlaup.is (e.d.–d) 
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4 Efnahagsleg áhrif 

4.1 Efnahagsleg áhrif ferðamanna 

Á síðustu árum hefur hlutur ferðaþjónustunnar í tekjum þjóðarinnar aukist umtalsvert. 

Fjölgun ferðamanna hefur verið gríðarleg. Árið 2007 komu 485.000 ferðamenn til landsins 

og hafði þeim þá fjölgað um 14,9% frá árinu á undan. Árið 2016 komu 1.792.201 

ferðamenn til landsins og var það 39% fjölgun frá árinu á undan. Alls hefur ferðamönnum 

fjölgað um 1.307.201 á síðustu 10 árum. Ferðamálastofa (2017) 

 

Mynd 3 Heildarfjöldi erlendra ferðamanna 2007-2016. Ferðamálastofa 2017) 

Flestir ferðamenn koma frá Bandaríkjunum, en árið 2015 voru þeir 242.805, sem er 

19,2% af heildarfjölda, Næst fjölmennasti hópurinn, miðað við heildarfjölda ferðamanna, 

ef tekið er mið af brottförum um Keflavíkurflugvöll, eru Bretar, sem voru 241.024, eða 

19,1%. Mest aukning er í komum Bandaríkjamanna milli áranna 2014 og 2015, eða um 

59,6%. Ferðamálastofa (2017.–a) 

Ferðaþjónustan er orðin stærsta útflutningsatvinnugrein þjóðarinnar. Á árunum 2010-

2015 hefur hlutur hennar í gjaldeyristekjum vaxið úr 18,8% í 31,0%. Heildarumsvif 

íslenskra fyrirtækja í ferðaþjónustu hafa aukist úr 162.828 milljónum árið 2010 í 364.352 

árið 2015. 
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Mynd 4 Hagtölur í íslenskri ferðaþjónustu. Ferðamálastofa (2016) 

Tekjur af ferðamönnum innanlands hafa aukist úr 68.536 milljónum árið 2010 í 

208.351 milljón árið 2015. Ferðamálastofa (2016) 

 

Mynd 5 Neysla erlendra ferðamanna 2010-2015 Ferðamálastofa (2016) 

Kortavelta erlendra ferðamanna á árinu 2016 var 231.990 milljónir króna, 

Bandaríkjamenn eyddu mestu 69.908 milljónum, sem er 30% af heildarveltunni. Næstir 

komu Bretar með 28.260 milljónir, eða 12%, Kanadamenn með 12.307 milljónir og 

Frakkar með 11.350 milljónir, eða um 5% hvor þjóð. RSV (2017) 
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Mynd 6 Kortavelta erlendra ferðamanna árið 2016 í milljónum króna. RSV (2017) 

Eitt helsta aðdráttarafl Íslands sem ferðamannalands er stórbrotin náttúra landsins. 

Ferðamálastofa fær á hverju sumri markaðsrannsóknarfyrirtækið Maskínu til að gera 

viðhorfskönnun meðal erlendra ferðamanna sem hingað koma. Samkvæmt niðurstöðum 

könnunar sem gerð var sumarið 2016 svöruðu 83% því að náttúra landsins væri helsta 

ástæða þess að ferðin var farin. Næst oftast var nefnt að Ísland væri áfangastaður sem þá 

hefði lengi langað að heimsækja, eða um 56,2%. Flestir ferðamenn eru hérna í fríi, eða 

90,9% þeirra, og er meðallengd dvalar10,3 nætur. Algengasti gistitíminn var 8-11 nætur, 

hjá 25,1% svarenda, eða 5-7 nætur, hjá 24,2% svarenda. Ferðamálastofa (2017. -b) 

„Vissulega er náttúra landsins helsta aðdráttarafl þess gagnvart gestum, en ekki 

má gleyma að upplifun ferðamannsins er ekki einhlítt fyrirbæri. Einstök náttúra 

leiðir ekki til einstakrar upplifunar nema að allt komi saman: gæði og fagmennska 

þeirrar þjónustu sem veitt er, gestrisni heimamanna, öryggi á ferðalögum, 

sköpunarkraftur innan afþreyingargeirans, sjálfbærni áfangastaða í náttúrunni og 

lifandi menning sem byggir á raunverulegum samfélagslegum gildum.“  

Ólöf Ýrr Atladóttir (2015) 

Orðspor skiptir íslenska ferðaþjónustu öllu samkvæmt viðhorfskönnunum 

Ferðamálastofu; af þeim sem svara hverju sinni segir ríflega þriðjungur að upplýsingar frá 

vinum og vandamönnum hafi haft veruleg áhrif á ákvörðun þeirra.  
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Í dag eru ferðamenn að leita að einstæðri upplifun. Þeir vilja sjálfir taka þátt í að móta 

sína upplifun. Ein meginforsenda þess er mannlíf og menning áfangastaðarins. Gestirnir 

sækjast eftir ekta upplifun, þeir vilja vera þátttakendur, en þeir vilja líka fá faglega 

samsetta fræðslu og afþreyingu. Ferðamálastofa (2015) 

4.2 Efnahagsleg áhrif hlaupaferðamanna. 

Til að maraþonhlaup hafi jákvæð efnahagsleg áhrif til langframa þarf fyrsta hlaupið að 

takast vel. Hlaupið er svo skipulagt sem árlegur viðburður á sama tíma, oft í tengslum við 

bæjarhátíðir eins og Reykjavíkurmaraþonið, Snæfellsjökulhlaupið, Barðsneshlaupið, 

Tindahlaup Mosfellsbæjar og fleiri hátíðir. Ef það tekst að byggja skemmtilegan ramma í 

kringum hlaupið er líklegt að það hafi jákvæð efnahagsleg áhrif til framtíðar. Það er 

markmið þeirra sem eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta, svo sem fyrirtækja á 

staðnum, bæjaryfirvalda og þeirra sem skipuleggja hlaupið, að það takist vel. En 

aðaláherslan er á hlaupið sjálft, markmiðið er að það heppnist vel og mælikvarðinn á það 

er aukinn fjöldi þátttakenda á hverju ári. Papanikos, (2015) 

Árið 2014 gerðu Koo, S., Byron, K. og Baker, T. rannsókn á stigveldisáhrifunum milli 

ímyndar hlaupsins, ánægju og framtíðarhegðunar varðandi þátttöku. Viðfang 

rannsóknarinnar voru þátttakendur í tveimur litlum maraþonhlaupum í USA, Mercedes-

Benz-maraþoninu í Birmingham, Alabama og Publix-maraþoninu í Atlanta, Georgíufylki í 

Bandaríkjunum. Þau settu fram þrjár tilgátur til að kanna hvort það væru tengsl milli 

ímyndar og ánægju og ímyndar og löngunar til að taka aftur þátt í maraþonhlaupum. 

 H1.a: Ímynd maraþonhlaupsins mun hafa jákvæð áhrif á ánægju með 
þátttökuna í hlaupinu. 

 H1b: Ímynd maraþonhlaupsins mun hafa jákvæð áhrif á frekari þátttöku í 
maraþonhlaupum. 

 H2: Ánægja með þátttökuna í hlaupinu mun hafa jákvæð áhrif varðandi 
frekari þátttöku í maraþonhlaupum. 

Þau beittu aðhvarfsgreiningu til að skoða hvort niðurstöðurnar styddu tilgáturnar. 

Aðhvarfsgreiningin sýndi að það var jákvæð fylgni á milli ímyndar og ánægju H1a, það 

kom líka fram jákvæð fylgni á milli ímyndar og jákvæðs viðhorfs gagnvart frekari þátttöku 

H1 b. Að lokum kom líka fram að ánægja með þátttökuna hafði veruleg áhrif á það hvort 

viðkomandi hygðist taka þátt í fleiri hlaupum. Koo, Byon og Baker (2014). Af þessu má 
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leiða að vanda þarf til verka þannig að upplifun þátttakendana í hlaupinu verði sem best, 

sem aftur leiðir til þess að hlaupið fær gott orðspor. 

Papanikos (2015 ) bendir á að það að fjöldi erlendra og innlendra ferðamanna séu 

þátttakendur í maraþonhlaupi hafi tvíþættar afleiðingar. Í fyrsta lagi hefur það fyrst 

tímabundið jákvæð áhrif á eftirspurn á staðnum, svo sem eftir gistingu, mat og drykki, 

íþróttavörum, vörum tengdum hlaupinu og almennri verslun og þjónustu í borginni. Þetta 

eru þau efnahagslegu áhrif sem flestar rannsóknir á efninu taka mið af þegar efnahagsleg 

áhrif af maraþonhlaupi eru skoðuð. Í öðru lagi er það að þegar mikill fjöldi erlendra og 

innlendra ferðamanna taka þátt í og koma að maraþonhlaupi hefur það áhrif á umfjöllun 

og kynningu á meðan hlaupið stendur yfir og eftir hlaupið. Ef upplifun þátttakenda og 

áhorfenda er jákvæð eru miklar líkur á að þeir komi aftur og þegar fólk hrósar hlaupinu er 

líklegt að það verði þeim sem það heyra hvatning til að taka þátt. Þetta er bara þáttur 

umfjöllunar á meðan viðburðurinn stendur yfir og eftir að honum lýkur. Annar þáttur er 

markaðslegi þátturinn, sem skipuleggjandinn annast og sem snýst um að skapa 

minnisstæða upplifun af hlaupinu. Ábendingar Papanikos eru er í samræmi við rannsókn 

Koo, Byron og Baker sem minnst er á hér að framan. 

Hvað hefur áhrif á það hversu miklum fjármunum fólk eyðir meðan á heimsókn 

stendur? Wicker, Hallmann og Zhang (2012) gerðu rannsókn á lykil þáttum þess hvað 

hefði áhrif á hversu miklu fólk eyddi og hvort það hugsaði sér að koma aftur. Rannsóknin 

var gerð í þremur maraþonhlaupum, í Köln 2009 og í Bonn og Hannover 2010. 

Rannsóknarspurningar þeirra voru tvær: (1) Hvaða lykilþættir hafa mest áhrif á hversu 

miklu neytendur eyða á maraþonviðburðum? (2) Hvaða lykilþættir hafa mest áhrif á það 

hvort neytendur hyggjast taka aftur þátt í maraþoninu og heimsækja borgina aftur?. Til 

að svara þessum spurningum settu þau fram sjö tilgátur: 

 H1: Aldur hefur jákvæð áhrif á eyðslu neytandans. 

 H2: Tekjur hafa jákvæð áhrif á eyðslu neytandans. 

 H3: Útlendingar eyða meiru en innlendir borgarar. 

 H4: Þátttakendur eyða meiru en áhorfendur. 

 H5: Ánægja með viðburðinn hefur jákvæð áhrif á löngun til að heimsækja 
borgina aftur. 
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 H6: Ímynd viðburðarins hefur jákvæð áhrif á löngun til að heimsækja borgina 
aftur. 

 H7: Neytendur í Köln eru líklegri til að heimsækja borgina og maraþonið aftur en 
neytendur í Bonn og Hannover.  

Niðurstöður þeirra voru á þann veg að kyn hefði áhrif, það er að segja að konur eyða 

meiru en karlar. Það hafa góðar tekjur, samfara því að vera staddur í öðru landi en 

heimalandinu, hefur einnig jákvæð áhrif á neyslu. Þar að auki eyða þátttakendur og 

þjálfarar meiru en áhorfendur og sjálfboðaliðar, og neytendur eyddu meiru í Köln en í 

Bonn og Hannover. Ánægja með viðburðinn og ímynd hans hefur veruleg á hrif á það 

hvort þátttakendur hafi áhuga á að heimsækja borgina aftur. 
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5 Niðurstöður 

Hér að framan hefur verið farið yfir skilgreiningar á hugtakinu íþróttaferðamennska, 

þróun hlaupaíþróttarinnar, almenningshlaup á Íslandi, efnahagsleg áhrif ferðamanna á 

Íslandi og hver efnahagsleg áhrif hlaupaferðamanna eru.  

5.1 Fjöldi innlendra og erlendra þátttakenda í Reykjavíkurmaraþoni 
Íslandsbanka, Laugavegshlaupinu og Miðnæturhlaupi Suzuki 

Í rannsókn minni ákvað ég að skoða fjölda erlendra þátttakenda í þremur stærstu 

hlaupaviðburðunum á Íslandi árið 2016. Það eru Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka, 

Laugavegshlaupið og Miðnæturhlaup Suzuki. Ekki er þó unnt að gera greinarmun á 

erlendum þátttakendum sem búsettir eru á Íslandi og þeim sem koma til landsins til að 

taka þátt í viðburðunum þar sem gögnin sem unnið er úr eru byggð á þjóðerni. 

Markaðssetning hlaupanna hefur á undanförnum árum verið á þann hátt að bæklingar 

hafa verið sendir á hlaupa EXPO á þeim stöðum sem flogið er beint til frá Íslandi en það 

eru um það bil 20 til 25 EXPO á ári. Fulltrúi á vegum hlaups eða samstafsaðila hefur dreift 

bæklingum á einu til tveimur EXPO á ári. Auglýst hefur verið í sértímaritum um hlaup og 

hlaupara í Bandaríkjunum, Bretlandi, Kanada og Þýskalandi. Erlendir blaðamenn og 

bloggarar hafa tekið þátt í hlaupunum og skrifað um þau, eina til tvær greinar á ári um 

hvert hlaup. Að lokum eru hlaupin skráð í dagatöl á ýmsum erlendum hlaupasíðum. Anna 

Lilja Sigurðardóttir (munnleg heimild 25. apríl 2017) 

5.2 Fjöldi þátttakenda í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka 

Eins og áður sagði hefur Reykjavíkurmaraþonið verið haldið frá árinu 1984. Í fyrsta 

hlaupinu voru samtals 214 þátttakendur, 135 Íslendingar og 79 erlendir. Þátttakendum í 

hlaupinu hefur fjölgað jafnt og þétt í gegnum árin. Árið 2006 hófst samstarf við Glitni, nú 

Íslandsbanka. Það ár fjölgaði þátttakendum úr 4.322 árið 2005 í 10.202 árið 2006 sem er 

136% fjölgun. Árið 2014 voru fjölmennasta hlaupið þá voru skráðir þátttakendur 15.552. 

Marathon.is. (e.d.)  

Hlutfall erlendra þátttakenda í hlaupinu hefur lengst af verið á milli 10 og 20 prósent, 

með einhverjum frávikum. Í fyrsta hlaupinu var hlutfall erlendra þátttakenda 37% og í 

síðasta hlaupi, árið 2016 var hlutfall þeirra 28% og hafði fjölgað um 35% frá árinu á undan. 

Anna Lilja Sigurðardóttir (munnleg heimild 25. apríl 2017) 
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Mynd 7 Reykjavíkurmaraþon skráðir þátttakendur 1984-2016. Anna Lilja Sigurðardóttir (2017) 

Þátttakendur í Reykjavíkurmaraþoni 2016 voru frá 82 löndum. Fjölmennastir erlendu 

þátttakendanna voru Bandaríkjamenn 1.185 næst fjölmennastir Bretar 566 síðan 

Kanadamenn og Þjóðverjar. Anna Lilja Sigurðardóttir (munnleg heimild 25. apríl 2017) 

 

Mynd 8 Erlendar þjóðir með fleiri en 20 þátttakendur í Reykjavíkurmaraþoni. Anna Lilja Sigurðardóttir 
(2017)  

5.3 Fjöldi Þátttakanda í Laugavegshlaupinu 

Laugavegshlaupið er stærsta utanvegahlaup á Íslandi. Hlaupið er 55 km á milli 

Landmannalauga og Þórsmerkur. Í fyrsta hlaupinu árið 1997 luku 49 þátttakendur keppni. 

Anna Lilja Sigurðardóttir (munnleg heimild 25. apríl 2017). Þátttakendum hefur fjölgað 
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jafnt og þétt í gegnum árin. Af öryggisástæðum eru fjöldatakmarkanir í hlaupið og uppselt 

var orðið í hlaupið 15. júlí 2017 í febrúar það ár, en skráning hófst 11. janúar 2017. Alls 

voru 512 hlauparar skráðir til keppni og hafa þeir aldrei verið fleiri. 249 Íslendingar eru 

skráðir og 263 erlendir þátttakendur. Marathon.is (e.d. –c) 

Í fyrsta hlaupinu voru 49 þátttakendur sem luku hlaupinu, 47 Íslendingar og tveir 

erlendir. Árið 2016 luku samtals 408 þátttakendur hlaupinu 187 Íslendingar og 221 

erlendur þátttakandi. Fjöldi erlendra þátttakenda í hlaupinu hefur aukist mikið á síðustu 

árum. Anna Lilja Sigurðardóttir (munnleg heimild 25. apríl 2017) 

 

Mynd 9 Laugavegshlaupið þátttakendur sem luku hlaupi 1997-2016. Anna Lilja Sigurðardóttir (2017) 

Þátttakendur í Laugavegshlaupinu 2016 komu frá 23 löndum utan Íslands. 

Fjölmennastir voru Bandaríkjamenn, eða 56, þá Bretar, sem voru 35 og loks Kanadamenn, 

sem voru 30. Anna Lilja Sigurðardóttir (munnleg heimild 25. apríl 2017) 
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Mynd 10 Erlendir þátttakendur í Laugavegshlaupi 2016 Anna Lilja Sigurðardóttir (2017) 

5.4 Fjöldi þátttakenda í Miðnæturhlaupi Suzuki 

Miðnæturhlaup Suzuki hefur verið haldið frá 1992. Hlaupið hefst og endar í Laugardalnum 

og eru þrjár vegalengdir í boði. Fjöldi þátttakenda hefur tvöfaldast frá árinu 2009, þegar 

1.310 tóku þátt, til ársins 2016, þegar þátttakendur voru 2.640. Erlendum þátttakendum 

hefur fjölgað mikið í þessu hlaupi;árið 2009 voru 30 erlendir þátttakendur en árið 2016 

voru þeir 904 sem þýðir að að þátttakendafjöldinn hefur þrítugfaldast. Anna Lilja 

Sigurðardóttir (munnleg heimild 25. apríl 2017) 

 

Mynd 11 Miðnæturhlaup Suzuki þátttakendur 2009-2016. Anna Lilja Sigurðardóttir (2017) 
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Erlendir þátttakendur í hlaupinu voru frá 50 þjóðum. Í þessu hlaupi eins og hinum eru 

Bandaríkjamenn fjölmennastir, eða 321; þar á eftir koma Bretar, með 160 þátttakendur 

og loks Kanadamenn, með108.  

 

Mynd 12 Erlendar þjóðir með fleiri en 5 þátttakendur í Miðnæturhlaupi Suzuki 2016. Anna Lilja 
Sigurðardóttir (2017) 

Erlendir þátttakendur í Miðnæturhlaupi Suzuki 2017 voru 1300, en það var 43% fjölgun 

frá síðasta ári. Anna Lilja Sigurðardóttir (munnleg heimild 27. Júní 2017) 

Árið 2016 tóku samtals 5.371 erlendur aðili þátt í þremur stærstu hlaupaviðburðum á 

Íslandi. Þetta er 34,6% aukning frá árinu 2015, þegar 3.989 erlendir aðilar tóku þátt. Anna 

Lilja Sigurðardóttir (munnleg heimild 25. apríl 2017) Aukning ferðamanna var á sama tíma 

39%. Ferðamálastofa (2017) 
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Mynd 13 Samanburður á hlutfallslegri fjölgun ferðamanna og hlaupaferðamanna. 

Það hefur þó aðeins verið á síðasta ári, eða 2016, og árið 2014 sem hlutfallsleg aukning 

ferðamanna er meiri en hlutfallsleg aukning hlaupaferðamanna. Árið 2013 var hlutfallsleg 

aukning hlaupaferðamanna frá árinu áður 42,4%. Árið 2010 er eina árið sem 

hlaupaferðamönnum fækkaði hlutfallslega meira en ferðamönnum, eða um 12,6% frá 

árinu áður, og þá fækkun má líklega rekja beint til eldgossins í Eyjafjallajökli í apríl það ár. 

5.5 Efnahagsleg áhrif hlaupaferðamanna í Íslandi 

Eins og áður hefur komið fram benti Papanikos (2015) á að til að maraþonhlaupaviðburðir 

hafi langtíma jákvæð efnahagsleg áhrif þarf fyrsti viðburðurinn að takast vel. Aukinn fjöldi 

þátttakaenda ár frá ári gefur vísbendingar um að viðburðurinn hafi tekist vel. Ef þátttaka 

í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka síðustu ár er skoðuð er því ljóst að aukin þátttaka frá 

ári til árs bendir til þess að vel sé að þessum viðburði staðið og viðhorfskönnun sem gerð 

verður grein fyrir hér að neðan styður það. 

5.5.1 Upplifun þátttakenda í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka 

Íþróttabandalag Reykjavíkur gerði árið 2016 viðhorfskönnun í Reykjavíkurmaraþoni 

Íslandsbanka. Spurt var fjögurra spurninga sem allar tengdust upplifun þátttakendanna af 

hlaupinu. Fjöldi svarenda var 2.863. Anna Lilja Sigurðardóttir (munnleg heimild 15. maí 

2017) 
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Fyrsta spurning var svohljóðandi: „Myndir þú mæla með þátttöku í 

Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka við vini og ættingja?“ Af þeim 1.113 útlendingum sem 

svöruðu spurningunni voru 97,5% sem myndu mæla með hlaupinu við vini og ættingja. 

Tafla 1 Myndir þú mæla með þátttöku í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka við vini og ættingja?  

 

Önnur spurning var svohljóðandi: „Varst þú ánægður með hlaupaleiðina?“ Af þeim 

1.119 útlendingum sem svöruðu spurningunni voru 71% mjög sammála og 25% frekar 

sammála 

Tafla 2 Varst þú ánægður með hlaupaleiðina? 

 

Þriðja spurning var svohljóðandi: „Hver var megintilgangur ferðarinnar til Íslands?“ Af 

þeim 1.147 útlendingum sem svöruðu sögðu 43%að þeir væru í fríi, 49% svöruðu því að 

þeir hefðu komið vegna hlaupsins, en aðrar ástæður voru nefndar í minni mæli.  

Tafla 3 Hver var megintilgangur ferðarinnar til Íslands? 

 

Svar Íslendingar Hlutfall Útlendingar Hlutfall Allir Hlutfall

Já 1.538    97% 1.085    97% 2.623    97%

Nei 7             0% 16          1% 23          1%

Veit ekki 39          2% -             0% 39          1%

Vil ekki svara 3             0% 12          1% 15          1%

1.587    100% 1.113    100% 2.700    100%

Svar Íslendingar Hlutfall Útlendingar Hlutfall Allir Hlutfall

Mjög sammála 1.111    69% 794        71% 1.905    70%

Frekar sammála 405        25% 280        25% 685        25%

Hvorki né 32          2% 35          3% 67          2%

Frekar ómammála 40          3% 9             1% 49          2%

Mjög ósammála 10          1% -             0% 10          0%

Vil ekki svara 1             0% 1             0% 2             0%

1.599    100% 1.119    100% 2.718    100%

Svar Fjöldi Hlutfall

Frí 490        43%

Hlaup 559        49%

Viðskipti 13          1%

Heimsækja vini eða fjölskyldu 31          3%

Vil ekki svara -             0%

Annað 54          5%

1.147    100%
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Fjórða spurning var svohljóðandi: „Var Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka frábrugðið 

öðrum hlaupaviðburðum sem þú hefur tekið þátt í?“ Af þeim 1.114 sem svöruðu 

spurningunni fannst 42% Reykjavíkurmaraþonið vera öðruvísi, en á jákvæðan hátt. 45% 

þótti það svipað en 2% fannst það frábrugðið öðrum hlaupaviðburðum á neikvæðan hátt. 

Tafla 4 Var Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka frábrugðið öðrum hlaupaviðburðum sem þú hefur tekið 
þátt í? 

 

Í rannsókn sem Koo, Byron og Baker (2014) gerðu í tveimur litlum maraþonhlaupum 

kom fram að sterk fylgni var milli ímyndar og ánægju og einnig kom fram hjá þeim jákvæð 

fylgni milli ímyndar og jákvæðu viðhorfi til frekari þátttöku. Að lokum sýndi rannsókn 

þeirra fram á að ánægja með þátttökuna hafði veruleg áhrif á það hvort viðkomandi 

hugðist taka þátt í fleiri hlaupum.  

Þeir lykilþættir sem höfðu mest áhrif á hversu miklu fólk eyddi og hvort það ætlaði sér 

að koma aftur til borgarinnar síðar voru samkvæmt Wicker, Hallmann og Zhang (2012) 

þeir að konur eyða meiru en karlar. Það að hafa góðar tekjur, samfara því að vera staddur 

í öðru landi en heimalandinu, hefur einnig jákvæð áhrif á eyðslu. Þátttakendur og þjálfarar 

eyða meiru en áhorfendur. Ánægja með viðburðinn og ímynd hans hefur veruleg áhrif á 

það hvort áhugi er á að heimsækja borgina aftur. 

97,5% erlendu þátttakendana í Reykjavíkurmaraþoninu sögðust mundu mæla með 

hlaupinu við vini og ættingja. 71% erlendu þátttakendanna var mjög sammála þeirri 

fullyrðingu að þeir væru ánægðir með hlaupaleiðina. Ég dreg þá ályktun að upplifun þeirra 

af hlaupinu hafi þá verið jákvæð og mjög líklegt að þeir gætu hugsað sér að taka þátt aftur, 

fyrst svo margir vilja mæla með hlaupinu við vini og ættingja.  

5.5.2 Fræðilegar forsendur 

Eins og fram hefur komið eru skilgreiningar fræðimanna á hugtakinu íþrótta- 

ferðamennska mismunandi. Hall (1992) skilgreindi hugtakið út frá hegðun þátttakenda 

Svar Fjöldi Hlutfall

Frábrugðið á jákvæðan hátt 468        42%

Svipað 505        45%

Frábrugðið á neikvæðan hátt 23          2%

Ég hef ekki tekið þátt í öðrum hlaupaviðburðum 109        10%

Vil ekki svara 9             1%

1.114    100%
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sem annað hvort ferðast til að taka þátt í íþrótt eða ferðast til að fylgjast með 

íþróttaviðburði sem áhorfendur. Gibson (1998) skiptir íþróttaferðamönnum í þrjá hópa 

út frá hegðun þeirra, virkir þátttakendur, áhorfendur og „nostalgíu-ferðamenn“. Hennar 

skilgreining á íþróttaferðamennsku er eftirfarandi: : „Tómstundatengt ferðalag þar sem 

einstaklingurinn dvelur tímabundið utan síns heimabæjar til að taka þátt í 

íþróttaviðburðum, horfa á íþróttaviðburði eða skoða staði sem teljast merkilegir vegna 

tengsla við íþróttaviðburði.“ Gibson, (1998, bls. 49) Hinch og Higham, (2001) skiptu bæði 

hugtakinu íþrótt og ferðamennska í þrjú meginsvið. Þau drógu saman áðurnefnda þætti 

og skilgreindu íþróttaferðamennsku sem „íþróttamiðaða ferð frá heimili í takmarkaðan 

tíma, þar sem íþrótt er skilgreind þannig að um hana gildi sérstakar reglur, hún feli í sér 

keppni sem tengist líkamlegri hæfni og leik.“ Gammon og Robinson (2003) bjuggu til líkan 

úr fjórum þáttum og skilgreindu íþróttaferðamennsku út frá því hvort megintilgangur 

ferðarinnar er að stunda eða vera áhorfandi á íþrótt, þ.e. „Íþróttaferðamennska“ (e. sport 

tourism), eða hvort megintilgangurinn er ferðalagið, en að á meðan á ferðalaginu stendur 

tekur ferðamaðurinn þátt eða er áhorfandi að íþrótt, þ.e. „ferðamannaíþrótt“ (e. tourism 

sport). Allar eiga skilgreiningarnar það sameiginlegt að til að teljast íþróttaferðamaður 

þarf ferðin að vera íþróttamiðuð, vera farin frá heimili og standa yfir í að minnsta kosti 24 

tíma. 

Í viðhorfskönnun sem gerð var meðal þátttakenda í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka 

árið 2016 svöruðu 48,7% erlendu þátttakandana því að megintilgangur ferðarinnar til 

Íslands hefði verið að taka þátt í hlaupinu, en 42,7% sögðust hafa komið til að fara í frí; 

8,6% sögðu einhverja aðra ástæðu hafa verið fyrir ferðinni. Anna Lilja Sigurðardóttir 

(munnleg heimild 15. maí 2017) 

Árið 2007 gerðu Anna Dóra Sæþórsdóttir og Katrín Anna Lund könnun meðal 

þátttakanda í Laugavegshlaupinu það ár. 73 svöruðu spurningalistanum þeirra, þar af 70% 

Íslendingar og 30 % erlendir hlauparar. Fjórir af hverjum fimm sögðu megintilgangur 

ferðar þeirra hefði verið að taka þátt í hlaupinu. Meðallengd dvalar hvers þátttakanda á 

landinu var 7,4 dagar en algengasti dvalartíminn var 5-7 dagar. 20% erlendu 

þátttakendana ferðuðust einir. Anna Dóra Sæþórsdóttir og Katrín Anna Lund (2008)  
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5.5.3 Efnahagslegar forsendur 

Ef horft er til viðhorfskönnunar þátttakanda í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka 2016 var 

48,7% með þann megin tilgang að taka þátt í hlaupinu.  

Eins og áður var nefnt ferðuðust 80% erlendu hlauparanna í Laugavegshlaupinu 2007 

til landsins með það að meginmarkmiði að taka þátt í hlaupinu og aðeins 20% þeirra voru 

einir á ferð.  

Ég tók þá ákvörðun í mínum útreikningum að reikna út tekjur af erlendum 

þátttakendum í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka, Laugavegshlaupinu og Miðnætur- 

hlaupi Suzuki út frá skilgreiningu fræðimannanna sem að framan er getið. Þannig geta 

þeir einir talist „hlaupaferðamenn“ sem koma til íslands með það að aðalmarkmiði að 

taka þátt í hlaupinu, en ekki þeir sem aðeins eru áhorfendur eða þeir sem tóku þátt af því 

þeir voru á staðnum hvort eð var. Ég skýrði það í töflu hlaupaferðamenn. Ég notaði tölur 

úr viðhorfskönnun Reykjavíkurmaraþons frá 2016, þar sem 48,7% höfðu þann 

megintilgang með ferðinni að taka þátt í hlaupinu, og notaði það hlutfall líka á erlenda 

þátttakendur í Miðnæturhlaupi Suzuki. Samkvæmt skoðanakönnun Önnu Þóru 

Sæþórsdóttur og Katrínar Önnu Lund í Laugvegshlaupinu 2007 höfðu 80% erlendu 

þátttakendanna komið til landsins í þeim megintilgangi að taka þátt í hlaupinu. Ég tók 

einnig saman hver eru efnahagsleg áhrif allra erlendra þáttakenda í hlaupunum.  

Útgjöld ferðamanna eru reiknuð út frá meðalútgjöldum erlendra ferðamanna á Íslandi, 

frá árinu 2015, þar sem ekki eru fyrirliggjandi tölur fyrir 2016. Ferðamálastofa (2016) 

Tafla 5 Útgjöld hlaupaferðamanna á Íslandi. 

 

Samkvæmt mínum útreikningum skila þeir sem ferðast til landsins í þeim megintilgangi 

að taka þátt í einhverjum þessara þriggja hlaupaviðburða 436.435.988 kr. á árinu 2016. 

Allir erlendu þátttakendurnir eyddu samtals 868.087.872, kr. miðað við meðal- útgjöld 

Ár

 Fjöldi erlendra 

ferðamanna á 

Íslandi 

 Ferðaneysla 

á Íslandi 

milljónir kr. 

(1) 

 Meðal-

útgjöld á 

mann 

 Fjöldi hlaupa-

ferðamanna á 

Íslandi.  

 Fjöldi 

erlendra 

þátttakanda 

 Efnahagsleg 

áhrif hlaupa-

ferðamanna.  

 Efnahagsleg 

áhrif erlendra 

þátttakenda 

2010 488.622         68.536      140.264  572               1.126         80.258.972      157.937.088  

2011 565.611         86.937      153.705  751               1.498         115.442.897   230.249.458  

2012 672.773         108.070   160.634  954               1.892         153.302.355   303.918.915  

2013 807.349         130.770   161.975  1.360            2.694         220.293.502   436.359.468  

2014 998.600         159.050   159.273  1.522            3.024         242.373.661   481.641.498  

2015 1.289.100     208.351   161.625  2.003            3.989         323.680.253   644.722.783  

2016 1.792.201     161.625  2.700            5.371         436.435.988   868.087.875  

(1) Á verðlagi hvers árs fyrir sig. Millilandaflug og ferja ekki meðtalið -                         -                        
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erlendra ferðamanna árið 2015. Ferðaneysla á Íslandi árið 2015 var 208.351 milljónir og 

hlutur hlaupaferðamanna í heildarferðaneyslunni árið 2016 var því 0,21%, miðað við 

neyslutölur frá 2015. 

Eins og fram hefur komið eru flestir erlendu þátttakendurnir í þessum þremur stærstu 

hlaupaviðburðum frá Bandaríkjunum, en Bretar og Kanadamenn eru næstir á eftir þeim. 

Bandaríkjamenn eru einnig með hæstu kortaveltuna hér á landi og Bretar og Kanadamenn 

þar næst á eftir. Ferðamenn sem koma til landsins til að taka þátt í hlaupaviðburðum eru 

því meðal verðmætustu ferðamannanna okkar. 
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6 Lokaorð 

Undir lok síðustu aldar og í upphafi þessarar varð til hugtakið íþróttaferðamennska. 

Fræðimenn veltu hugtakinu fyrir sér, hvað þurfa ferðamenn að gera til að teljast 

íþróttaferðamenn. Það er sameiginleg skilgreining þeirra fræðimanna sem rannsókn mín 

er byggð á að til að teljast íþróttaferðamaður þurfi einstaklingur að ferðast frá heimili sínu 

og vera að heiman í að minnsta kosti 24 tíma, og vera á ferðalaginu annað hvort 

þátttakandi í eða áhorfandi að íþrótt. 

Þátttaka í almenningshlaupum hefur aukist mikið frá miðri síðustu öld. Fyrir 1960 voru 

hlaup nánast eingöngu stunduð af keppnisfólki og þeir sem hlupu í almenningsgörðum og 

á götum úti voru álitnir skrýtnir. Upp úr 1970 jókst þátttaka í almenningshlaupum og 

þátttaka í hlaupum eins og Boston-maraþoninu og New York-maraþoninu jókst með 

stjarnfræðilegum hætti. Í New York-maraþoninu voru þátttakendur orðnir yfir 10.000 í 

lok áttunda áratugarins. Markmið New York-maraþonsins hefur alltaf verið þátttaka 

fjöldans. Þróun og markaðssetning á hlaupaskóm ýtti líka undir þessa auknu ástundun 

hlaupa. Nike kom fram með byltingarkennda, nýja hlaupaskó, það er að segja Nike Air, 

fyrsta hlaupaskóinn með loftfyllingu í hælnum til að draga úr höggálagi. Hlaupabylgjan 

sem byrjaði í Bandaríkjunum breiddist út til Evrópu á seinni hluta áttunda áratugarins og 

jókst fjöldi þátttakenda í almenningshlaupum þar mikið á níunda áratugnum. Á þeim 

tíunda hélst fjöldi þátttakenda mikið til sá sami. Í upphafi tuttugustu aldarinnar reis hins 

vegar ný hlaupabylgja og hefur fjöldi þátttakenda í almenningshlaupum aukist gríðarlega 

um allan heim. Hlaup eru núna orðin ein vinsælasta almenningsíþrótt í heimi. 

Á Íslandi voru 182 hlaupa- eða þríþrautarviðburðir í boði á síðasta ári. Fyrsta 

Reykjavíkurmaraþonið var haldið árið 1984, en það var að frumkvæði tveggja ungra 

manna í ferðabransanum og markmið hlaupsins var að laða til Reykjavíkur fleiri 

ferðamenn. ÍBR skipuleggur þrjú stór hlaup á hverju ári, Reykjavíkurmaraþon 

Íslandsbanka, Miðnæturhlaup Suzuki og Laugavegshlaupið, sem er utanvegahlaup þar 

sem hlaupið er milli Landmannalauga og Þórsmerkur. Þátttaka í þessum viðburðum hefur 

aukist mikið. Til dæmis tóku 214 þátt í fyrsta Reykjavíkurmaraþoninu en í hlaupinu 2014, 

sem er fjölmennasta hlaupið hingað til, voru þátttakendur 15.552. En vegalengdum hefur 

líka verið fjölgað, því auk hálfs og heils maraþons er boðið upp á 10 km og 3 km 

skemmtiskokk. Yfir sumarmánuðina eru fjölmargir hlaupaviðburðir í boði um allt land.  
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Á síðustu árum hefur ferðamönnum til Íslands fjölgað mikið. Ferðaþjónustan er nú 

orðin stærsta atvinnugrein þjóðarinnar og hefur hlutur hennar í gjaldeyristekjum 

þjóðarinnar aukist úr 18,8% árið 2010 í 31,0% árið 2015. Stórbrotin náttúra landsins er 

helsta aðdráttaraflið í augum ferðamanna. Orðspor skiptir ferðaþjónustuna öllu, en 

ríflega þriðjungur ferðamanna sem tekið hafa þátt í viðhorfskönnunum ferðamálastofu 

segja að upplýsingar frá vinum og vandamönnum hafi að verulegu leyti haft áhrif á 

ákvörðun þeirra um að heimsækja Ísland. 

Mikilvægt er að vanda til verka við skipulagningu hlaupaviðburða. Koo, S., Byron, K. Og 

Baker, T. gerðu rannsókn í tengslum við tvö lítil maraþonhlaup í Bandaríkjunum og 

niðurstöður rannsókna þeirra sýndu fram á jákvæða fylgni milli ímyndar og ánægju með 

hlaup, að það væri jákvæð fylgni milli ímyndar og jákvæðs viðhorfs gagnvart frekari 

þátttöku í maraþonhlaupum og að ánægja með þátttökuna í hlaupinu hefði jákvæð áhrif 

á ákvarðanir um frekari þátttöku í hlaupum. Ímynd og góð upplifun eru mikilvæg fyrir 

orðspor hlaupaviðburða. Ef upplifun þátttakenda er góð eru miklar líkur á að þeir komi 

aftur til borgarinnar, hvort sem er sem ferðamenn eða hlaupaferðamenn. 

Mikil aukning hefur orðið á þátttöku erlendra hlaupaferðamanna í 

almenningshlaupum á Íslandi síðastliðin ár. Fjöldi erlendra þátttakenda í 

Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka hefur ferfaldast á tímabilinu 2007 til 2016. Hlutfallsleg 

aukning erlendra hlaupaferðamanna hefur á þessu tímabili lengst af verið meiri en 

hlutfallsleg aukning erlendra ferðamanna, eða um og yfir 30%, að frátöldum árunum 2010 

og 2014, en þau ár var hlutfallsleg aukning ferðamanna var meiri. Erlendum 

þátttakendum í Miðnæturhlaupi Suzuki fjölgaði um 43% milli áranna 2016 og 2017. 

Í viðhorfskönnun Íþróttabandalags Reykjavíkur í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka 

kom fram að 97% erlendu þátttakandana sem svöruðu könnuninni sagðist myndu mæla 

með hlaupinu við vini og vandamenn. Ríflega þriðjungur þeirra erlendu ferðamanna sem 

svöruðu skoðanakönnun Ferðamálastofu árið 2015 segja að upplýsingar frá vinum og 

vandamönnum hafi haft veruleg áhrif á ákvörðun þeirra um að heimsækja Ísland. Gott 

orðspor er griðalega mikilvægt varðandi alla ferðaþjónustu í landinu, hvort sem í hlut eiga 

erlendir hlaupaferðamenn eða ferðamenn. 

Hlutur hlaupaferðamanna í heildarferðaneyslu erlendra ferðamanna á landinu árið 

2016 er 0,21% miðað við neyslutölur ferðamanna frá 2015, en þeir ferðamenn sem koma 
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til landsins til að taka þátt í hlaupaviðburðum koma langflestir frá Bandaríkjunum, 

Bretlandi og Kanada. Ferðamenn frá þessum löndum eru með hæstu kortaveltuna hér á 

landi. Það má því vera ljóst að hlaupaferðamennirnir eru verðmætir ferðamenn. 
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