
 

 

 

 

 

 

 

Landsmót hestamanna 2014: Væntingar og upplifun 
innlendra og erlendra gesta 

 

 

 

Anna Lilja Pétursdóttir 

 

 

 

  

 

Ferðamáladeild (Department of Rural Tourism) 

Hólaskóli – Háskólinn á Hólum 

(Hólar University College) 

2017 

 



 

 



 

 
 
 

Landsmót hestamanna 2014: Væntingar 
og upplifun innlendra og erlenda gesta 

 
 
 
 

Anna Lilja Pétursdóttir  

 
 
 
 

60 eininga ritgerð til Magister Scientarium/Artium prófs í 
ferðamálafræði 

(60 ECTS thesis submitted in partial fulfillment of a 
Magister Scientiarum/Artium degree in tourism studies) 

 

 
 

 
Leiðbeinandi 

(Advisor) 
Ingibjörg Sigurðardóttir 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ferðamáladeild (Department of Rural Tourism) 

Hólaskóli – Háskólinn á Hólum (Holar University College) 
Hólar, september (September) 2017 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Landsmót hestamanna 2014 – Væntingar og upplifun innlendra og erlendra gesta 

Landsmót hestamanna 2014 – Væntingar og upplifun 

60 ECTS ritgerð til Magister Scientarium/Artium prófs í ferðamálafræði 

(60 ECTS thesis submitted in partial fulfillment of a Magister Scientiarum degree in 

tourism studies) 

 

Copyright © 2017 Anna Lilja Pétursdóttir 

Öll réttindi áskilin /(All rights reserved) 

 

 

Ferðamáladeild (Rural Tourism Department) 

Hólaskóli – Háskólinn á Hólum  (Holar University College) 

Hólar í Hjaltadal 

551 Sauðárkrókur 

Iceland 

 

Sími (Telephone): 455 6300 

 

 

 

Bibliographic information: 

Anna Lilja Pétursdóttir, 2017, Landsmót hestamanna 2014: Væntingar og upplifun 

innlendra og erlendra gesta, Ferðamáladeild, Háskólinn á Hólum (Hólar University 

College), 78 bls. 

 

Printing: Hólar í Hjaltadal, Iceland, September 2017



 

Abstract 

This master thesis is based on a study conducted following Landsmót (The national 

championship of the Icelandic horse) in Hella Iceland 2014. Landsmót is one of the biggest 

sport events held in Iceland. In recent years horse-based tourism has become more popular 

in Iceland. In this thesis the main focus was on guests’ expectations and experiences at 

Landsmót. A questionnaire was sent out to a population of guests of Landsmót and a data 

base was established. The purpose of this research was to gain information about guest 

satisfaction, expectations and experiences regarding planning and execution of the event. 

The information gathered will be a valuable resource for future planning of the event as well 

as helping with marketing of the Icelandic horse abroad but a large number of foreign guests 

attend each Landsmót. Quantitative research method was used by sending out a 

questionnaire to guests of Landsmót. The findings indicate that guests are quite happy with 

the basic structure of Landsmót and do not call for big changes in that regard. The location 

of Landsmót and the length of the event are issues that guests bring up as things that need to 

be reconsidered. The foreign guests are however less likely than Icelanders to mention the 

location of Landsmót as an issue. The weather at Landsmót 2014 was quite bad and therefore 

there are many comments referring to the weather.  

Key words: Expectations, Experience, Landsmót, sport events 

 

Útdráttur 

Þessi meistaraprófsritgerð byggir á rannsókn sem gerð var eftir Landsmót hestamanna á 

Hellu (Gaddstaðaflötum) árið 2014. Landsmót hestamanna er einn stærsti íþróttaviðburður 

sem haldinn er á Íslandi þau ár sem mótið er haldið og þá hefur hestatengd ferðamennska 

einnig vaxið með árunum. Gengið var út frá rannsóknarspurningum sem snéru að væntingum 

gesta og upplifun þeirra af því að sækja Landsmót heim. Notast var við megindlega 

aðferðarfræði. Spurningalisti var sendur til innlendra sem og erlendra gesta og gagna þannig 

aflað. Tilgangur rannsóknarinnar var að ná fram upplýsingum um ánægju gesta með skipulag 

og framkvæmd mótsins. Upplýsingarnar sem hér koma fram geta reynst dýrmætar fyrir 

framtíðarskipulag mótsins, sem og markaðssetningar á íslenska hestinum erlendis en fjöldi 

erlendra gesta sækir að jafnaði mótið heim. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að gestir eru 

í stórum dráttum ánægðir með grunnskipulag mótsins og vilja ekki miklar breytingar hvað 

það varðar. Staðarval Landsmóts og lengd mótsins eru helst þeir þættir sem gestir nefna að 

taka þurfi til endurskoðunar. Erlendir gestir nefna þó síður staðarval. Veður lék mótsgesti 

grátt á Landsmótinu á Hellu 2014 og því eru athugasemdir sem snúa að veðrinu einnig 

algengar. Í kjölfar rannsóknarinnar sem hér er kynnt var gerð rannsókn á Landsmóti 

hestamanna 2016 og byggir sú rannsókn að hluta á spurningalista þessarar rannsóknar.  

Lykilorð: væntingar, upplifun, Landsmót hestamanna, íþróttaviðburðir 
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Inngangur 

Saga íslenska hestsins er samofin sögu íslensku þjóðarinnar. Hlutverk hestsins hefur þó tekið 

breytingum í gegnum aldirnar. Hann hefur flutt fólk á kjörstaði, aðstoðað við uppskeru og 

ræktun lands, hann hefur sameinað ástvini, sótt lækna á ögurstundu og flutt fjölskyldur milli 

byggðarlaga. Í seinni tíð hefur hlutverk hestsins í tómstundum og afþreyingu sem og í 

íþróttum, orðið viðamikið. Hesturinn er jafnframt verðugur fulltrúi Íslands á erlendri grundu 

og má þar nefna að Íslandshestaheimurinn erlendis telur nú um 70.000 manns, sem eru í 

hestamannafélögum á vegum FEIF, alþjóðlegra samtaka Íslandshestaeigenda (International 

Federation of Icelandic Horse Associations, 2017). Fjölþætt atvinnustarfsemi er starfrækt 

innan lands sem utan í tengslum við íslenska hestinn og er félagsstarf og viðburðahald 

jafnframt fjölþætt (Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 2015b).  

Hestamannamót líkt og Landsmót eru ekki ný af nálinni en samkomur og viðburðir þar sem 

hross voru í forgrunni hafa þekkst frá landnámsöld og nægir þar að nefna hestaat sem hefur 

verið nefnt sem ein helsta skemmtun þeirra sem uppi voru fyrir mörgum öldum. Lengi hefur 

það verið kappsmál manna að eiga sem bestan hest og eignarhald á góðum stóðhesti þótt 

afskaplega eftirsóknarvert, þó ekki væri nema fyrir heiðurinn og viðurkenninguna að eiga 

slíkan kostagrip (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  

Árið 1949 var Landssamband hestamannafélaga stofnað og voru stofnfélög 11 talsins (Ari 

Guðmundsson, 1951). Ári seinna, eða 1950 var fyrsta Landsmótið haldið að Skógarhólum á 

Þingvöllum og höfðu menn það á orði að þetta fyrsta Landsmót hafi átt sinn þátt í að 

endurvekja vinsældir íslenska hestsins meðal þjóðarinnar en fram að þessu hafði hann átt í 

vök að verjast í kjölfar vélvæðingar í landbúnaði og komu bíla til landsins. En líkt og mörg 

önnur hestakyn tapaði íslenski hesturinn miklu af sínu hlutverki við iðnvæðinguna (Evans 

og Pickel-Chevalier, 2014).  Fyrir Landsmótið 1950 að Skógarhólum hafði verið samið við 

Búnaðarfélag Íslands um aðkomu að mótinu hvað varðaði dóma og sýningar á 

kynbótahrossum og hefur sá háttur  verið hafður á síðan en Bændasamtök Íslands sjá enn um 

kynbótasýningar á Landsmótum (Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Stefán Haraldsson, Birgir L. 

Ólafsson, Kristinn Guðnason og Sigrún Ólafsdóttir, 2011). Hestamennska varð aftur vinsæl 

tómstund og frægt er þegar íbúar Reykjavíkur voru 20.000 talsins og um 3000 þeirra mættu 

og horfðu á kappreiðar í Fáki í Reykjavík árið 1922 en það þýðir að um 15% íbúa 

Reykjavíkur á þessum tíma hafi mætt (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  

Landsmót hestamanna er einn stærsti íþróttaviðburður sem haldinn er á Íslandi þau ár sem 

mótið er haldið en mótið sækja allt að 12.000 gestir. Mótin eru haldin annað hvert ár en voru 

áður haldin á fjögurra ára fresti. Nú orðið er það einkahlutafélagið Landsmót hestamanna 

ehf. sem heldur utan um mótið og sér um skipulagningu þess en það félag er í eigu 

Landssambands hestamannafélaga (LH) að 2/3 hluta og Bændasamtaka Íslands (BÍ) að 1/3. 

Hestamenn eru fjölmennir innan raða Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) en 

Landssamband hestamannafélaga er þriðja stærsta aðildarfélag ÍSÍ, með yfir 11.000 

iðkendur. Talið er að hátt í 30.000 manns stundi hestamennsku á Íslandi og eru þeir þá ótaldir 

sem atvinnu hafa af hestamennsku (Hulda G. Geirsdóttir, 2006).  
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Hesturinn sem aðdráttarafl - hestaferðaþjónusta 

Þrátt fyrir að íslenski hesturinn hafi reynst íslensku þjóðinni vel í gegnum aldirnar á 

hestatengd ferðamennska sér ekki langa sögu á Íslandi. Þó vöruframboð í hestatengdri 

afþreyingu og upplifun sé orðið sæmilega fjölbreytt nú hefur það þó ekki alltaf verið svo 

(Ingibjörg Sigurðardóttir, 2005a). Í kringum 1970 voru fyrstu hestaleigurnar stofnaðar og 

síðan hefur hestatengd ferðamennska vaxið með árunum (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2005b; 

2005c). Nú er hestatengd ferðamennska orðin að mikilvægum þætti í ferðaþjónustu á Íslandi, 

ekki síst í dreifbýli (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2008). Þá hefur 

hestatengd ferðamennska haft ákveðnar breytingar í för með sér hvað varðar landbúnað í 

sveitum. Æ fleiri bæir teljast nú sem ferðaþjónustubýli meðfram því að stunda einnig 

hefðbundinn búskap. Boðið er upp á hestaferðir, sveitaheimsóknir, bændagistingu og vörur 

beint frá býli og ferðaþjónustan þannig orðin að sérstakri atvinnugrein í stað þess að vera 

hliðarverkefni eins og oft var áður (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2008). 

Ljóst þykir að það er markaður fyrir íslenska hestinn og þær vörur og afþreyingu sem honum 

tengjast (FEIF, 2017). Hesturinn sjálfur er mikilvæg útflutningsvara en þetta getur líka þýtt 

nýja útflutningsmarkaði fyrir hestamenn á Íslandi. Þeir geta sinnt kennslu og þjálfun erlendis 

til lengri eða skemmri tíma, haldið námskeið og flutt þannig út þekkingu beint frá 

upprunalandi hestsins (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2015b). Árið 2003 

var unnin skýrsla fyrir Samgönguráðuneytið þar sem fram kom að á þeim tíma hafi um 20% 

erlendra ferðamanna sem komu til landsins að sumarlagi farið í hestaferðir og um 8-14% 

erlendra gesta sem komu yfir vetrartímann hafi farið á hestbak (Samgönguráðuneytið, 2003). 

Hestaferðaþjónusta hefur verið töluvert rannsökuð hérlendis á undanförnum árum (sjá t.d. 

Guðrún Helgadóttir, 2006; Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 2006; Guðrún 

Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2008; Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún 

Helgadóttir, 2015a, 2015b; Schmudde, 2015; Ingibjörg Sigurðardóttir, 2015; 2016a). Meðal 

þess sem rannsakað hefur verið eru væntingar og upplifun innlendra og erlendra gesta í 

stuttum og löngum hestaferðum á Íslandi (Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 

2006; 2015a). Þrátt fyrir vinsældir íslenska hestsins innanlands og utan hefur efnahagslegt 

mikilvægi hestamennsku lítið sem ekkert verið rannsakað hérlendis (Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2011). Þetta á þó ekki eingöngu við Ísland því sömu takmarkanir eru til staðar 

hvað varðar hestatengda starfsemi erlendis eins og margir hafa bent á (Liljenstolpe, 2009; 

Buchmann, 2014). Þá hefur það lengi valdið áhyggjum hversu lítilli framlegð hestamennska 

sem grein virðist skila (Hagþjónusta landbúnaðarins, 1998). Rannsóknir frá bæði Íslandi 

(Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2008) og Bretlandi (British Horse Industry 

Confederation, 2005) benda til að fyrirtæki í hestatengdri ferðaþjónustu séu rekin af fólki 

sem hafi meiri áhuga fyrir hestinum sjálfum heldur en rekstri fyrirtækja. 

 

Rannsóknir á Landsmóti 

Rannsóknir á Landsmóti sem viðburði voru lengst af takmarkaðar og er rannsókn þessi liður 

í að bæta þar úr. Þó ber að geta fyrri rannsókna sem lögðu grunn að þeirri vinnu sem þessi 

ritgerð byggir á. Árið 2010 kom út meistaraprófsritgerð Hjörnýjar Snorradóttur, Stefnumótun 

- Landsmót hestamanna. Raundæmisrannsókn sem þótti tímamótaverk á þeim tíma hvað 

varðar umfjöllun um Landsmótin í gegnum tíðina. Ritgerðin tekur saman mikinn fróðleik 
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um þróun og sögu mótanna og gerir grein fyrir niðurstöðum ítarlegrar rannsóknar sem gerð 

var meðal keppenda, ræktenda og innlendra og erlendra hestamanna. Meðal þess sem kemur 

fram í ritgerð Hjörnýjar er að kostnaður hefur áhrif á aðsókn, mótin mætti frekar stytta en 

lengja og að það er íslenski hesturinn sem dregur fólk að Landsmóti hestamanna (Hjörný 

Snorradóttir, 2010). Niðurstöður úr ritgerð Hjörnýjar reyndust dýrmætar fyrir rannsakanda 

þegar kom að því að semja spurningalistann fyrir þessa ritgerð. Í ritgerð Hjörnýjar voru þrjár 

rannsóknarspurningar. Ein af þeim var eftirfarandi spurning: „Hvaða áskorununum og 

áherslum standa aðstandendur Landsmóts frammi fyrir við stefnumótun Landsmóts 

hestamanna?“ (Hjörný Snorradóttir, 2010). Rannsókn Hjörnýjar var viðamikil 

raundæmisrannsókn sem byggði á eigindlegum og megindlegum gögnum. Þá var einnig gerð 

hagsmunagreining sem var framkvæmd með spurningalistum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að í augun keppenda jafnt sem áhorfenda megi Landsmót haldast nokkuð óbreytt 

og að litlu þurfi að breyta. Þær breytingar sem nefndar voru snéru að umfangi en svarendur 

voru sammála um að minnka mætti umfang mótsins og fækka hestum. Þá var aðbúnaður 

gesta og keppenda líka nefndur sem og betri þjónusta á Landsmótum.  

Í framhaldi af ritgerð Hjörnýjar kom út grein eftir Hjörnýju og Runólf Smára Steinþórsson í 

tengslum við Fræðaþing Landbúnaðarins árið 2011. Í greininni er farið yfir stefnumótun 

Landsmóts hestamanna og á hvað skal leggja áherslur hvað hana varðar (Hjörný Snorradóttir 

og Runólfur Smári Steinþórsson, 2011).  Í grein Hjörnýjar og Runólfs eru niðurstöður 

ritgerðarinnar teknar saman og bent á þann viðamikla gagnagrunn sem ritgerð Hjörnýjar er 

hvað Landsmót hestamanna varðar. Gagnagrunn sem nýta má til að afmarka stefnu 

Landsmóta hestamanna. 

Einnig ber að nefna rannsókn Guðrúnar Helgadóttur og Katherine Dashper (2016) en þær 

framkvæmdu þátttökurannsókn á Landsmóti 2012 þar sem þær rýndu í marga þætti varðandi 

mótið. Þær skoðuðu mótið m.a. sem viðburð sem settur er saman fyrir ákveðinn markhóp 

sem hefur sameiginlegt áhugamál, það er íslenska hestinn. Í ljós kom að upplifun höfunda 

sem þátttakendur í viðburðinum var ólík og litaðist af ólíkum bakgrunni þeirra þar sem önnur 

t.d. talaði íslensku en hin ekki. Rannsókn þeirra vakti einnig spurningar um hvað það þýði 

að tilheyra ákveðnum hópi s.s. áhugamönnum um íslenska hestinn og hvað geti orðið til þess 

að fólk sé utan garðs eða innanbúðar þegar kemur að slíkum hópum. 

Í kjölfar þeirrar rannsóknar sem hér er kynnt og framkvæmd var eftir Landsmót 2014, var 

gerð rannsókn á Landsmóti hestamanna á Hólum árið 2016. Um var að ræða fjölþætta 

rannsókn á Landsmóti hestamanna sem viðburði þar sem alþjóðlegt teymi rannsakenda 

skoðaði mótið sem viðburð (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2016b). Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar höfðu ekki verið birtar þegar ritun þessarar ritgerðar lauk. Rannsakendur í þeirri 

rannsókn fengu aðgang að spurningalistanum sem notaður var árið 2014.  Með því fást gögn 

sem gefa möguleika á samanburði milli móta. Niðurstöður úr þeirri rannsókn ásamt 

rannsókninni sem hér er til umfjöllunar mynda því góðan gagnagrunn um Landsmót 

hestamanna og upplifun gesta á mótinu.  

 

Rannsóknin 

Takmarkaðar upplýsingar eru til um væntingar og upplifun gesta á hestatengdum viðburðum 

eins og Landsmóti hestamanna, þrátt fyrir þá staðreynd að slík mót séu afar mikilvægur 
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markaðsgluggi fyrir hrossarækt sem búgrein sem og ferðaþjónustuna. Landsmót hestamanna 

eru, ef svo má segja, nokkurs konar ,,Mekka“ hestamanna. Þeir sem mikinn áhuga hafa á 

hestinum og Íslandi teljast vart hafa lifað til fulls nema sækja Landsmót heim og 

landkynningin sem hvert mót hefur í för með sér er mjög mikil þar sem fjallað hefur verið 

um þau í erlendum fjölmiðlum en um 40-50 erlendir blaðamenn sækja landið heim í 

tengslum við hvert mót (Hilda Karen Garðarsdóttir, 2015).  

Á Landsmóti hestamanna eiga innlendir og erlendir áhugamenn um íslenska hestinn 

möguleika á að hittast, kynnast og eiga viðskipti. Upplifun gesta af mótinu er þó 

órannsakaður vettvangur og þær upplýsingar sem fást með þessari rannsókn eru því 

mikilvægar fyrir þá sem skipuleggja hestatengda viðburði líkt og Landsmót og þá sem starfa 

við búgreinina hestamennsku, hvort sem er við hrossarækt, sölu, tamningar eða aðra 

hestatengda starfsemi. Flestir þeirra erlendu gesta sem sækja Landsmót heim koma eingöngu 

til landsins í tengslum við mótið en ekki hefur verið skoðað hvort þeirra væntingar hafi verið 

uppfylltar. Upplifun innlendra gesta er einnig óplægður akur og er þessari rannsókn ætlað 

að bregðast við því. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi: 

 Hvað lærdóm má draga af  væntingum og upplifunum gesta sem sækja 

íþróttaviðburði eins og Landsmót hestamanna? 

o Hver er upplifun gesta af því að sækja Landsmót hestamanna? 

 

Rannsóknin nær til Landsmóts hestamanna sem fram fór á Gaddstaðaflötum dagana 30. júní 

til 6. júlí 2014. Spurningalisti var sendur út í febrúar 2015 til þeirra gesta sem keypt höfðu 

miða í gegnum netmiðasölu mótsins og/eða tekið þátt í happdrætti á mótinu þar sem 

netföngum gesta var safnað. Spurningalistinn var sendur út á íslensku til þeirra sem höfðu 

keypt miða í íslenskum krónum og á ensku til þeirra sem greiddu í evrum. Leyfi fékkst hjá 

þáverandi stjórn Landsmóts hestamanna ehf. fyrir því að fá aðgengi að netfangalistanum til 

að senda út spurningarnar. 

 

Rökstuðningur fyrir rannsókn 

Rannsakandi starfaði að Landsmóti hestamanna frá árinu 2008 til ársins 2014 og hefur 

þannig komið að skipulagningu nokkurra Landsmóta. Gestir Landsmóts eru tryggur 

viðskiptavinahópur, margir hafa sótt mörg Landsmót síðustu áratugi. Erlendi 

viðskiptavinahópurinn hefur ekki stækkað jafn ört og von hefur verið til og því gagnlegt að 

vita hvað veldur. Eins og áður hefur komið fram er Íslandshestaheimurinn afar stór og því 

vannýtt tækifæri þar til að næla í nýja gesti til landsins og kynna þeim kosti hestsins í 

upprunalandi sem síðar kann að skapa aukin tækifæri fyrir þá sem selja hross og hestatengda 

þjónustu. 

Þau gögn sem þessi rannsókn skapar geta líka nýst öllum þeim hestabúum sem bjóða 

hestatengda ferðaþjónustu, ásamt því að markaðsstofur allra fjórðunga gætu nýtt sér 
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niðurstöður rannsóknarinnar þegar kemur að markaðssetningu fyrir hvern og einn 

landshluta. 

 

Uppbygging ritgerðar 

Þessi ritgerð fjallar um rannsókn sem gerð var á Landsmóti hestamanna á Gaddstaðaflötum 

árið 2014. Viðfangsefnið Landsmót hestamanna er rætt frá ýmsum hliðum og skoðað í víðara 

samhengi annarra íþróttaviðburða sem og væntingar og upplifun gesta ræddar. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með eftirfarandi hætti: Fyrsti kafli snýr að viðburðinum 

Landsmóti hestamanna þar sem nánar er sagt frá sögu og þróun viðburðarins en gert er í 

inngangi. Þar á eftir kemur kafli um íþróttaviðburði þar sem hestaíþróttaviðburðir eru 

sérstaklega teknir fyrir og farið yfir fyrri rannsóknir í hestatengdri ferðaþjónustu. Kafli um 

væntingar, upplifun, markhópa og ímynd kemur þar á eftir. Kaflinn þar á eftir snýr að 

rannsóknaraðferð með eftirtalda undirkafla: viðfangsefni og ávinningur rannsóknar, 

megindleg aðferðarfræði, mælitæki og þýði. Loks koma niðurstöður, umræður og lokaorð. 
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Viðburðurinn Landsmót hestamanna 

Fyrsta Landsmótið var eins og áður segir haldið á Þingvöllum árið 1950 en þar voru gestir 

yfir 10.000 talsins og sýnd voru 133 hross (Sveinbjörn Sveinbjörnsson o.fl., 2011). Í gegnum 

tíðina hafa mótin þróast og nú er svo komið að tæplega 1000 hross eru sýnd á meðan móti 

stendur. Þennan aukna fjölda hrossa í gæðingakeppni má skýra með auknum fjölda meðlima 

í hestamannafélögum en samkvæmt reglum sem stjórn Landsmóts hestamanna ehf. setur 

ákvarðast fjöldi hrossa sem hvert félag má senda af því hversu margir meðlimir eru í hverju 

félagi. Umfang mótanna er þó ekki eingöngu mikið þegar kemur að keppnishlutanum því 

um 300-400 manns eru starfandi á mótssvæðinu á meðan móti stendur og þar koma saman 

70-90 söluaðilar sem kynna íslenskt handverk, veitingar og vörur af öllum toga (Hilda Karen 

Garðarsdóttir, 2015).  Talið er að fjöldi erlendra gesta sé um fjórðungur af öllum mótsgestum 

en fyrsta stórmót íslenskra hesta á erlendri grundu var Evrópumót íslenska hestsins sem 

haldið var árið 1970, einungis 20 árum eftir að fyrsta landsmótið var haldið en þá höfðu 

alþjóðasamtök Íslandshestaeiganda (FEIF) verið stofnuð skömmu áður (Gísli B. Björnsson 

og Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  

Lengst af voru Landsmótin haldin á fjögurra ára fresti en því fyrirkomulagi var síðar breytt 

og frá árinu 1998 hafa mótin verið haldin annað hvert ár. Tímasetningin hefur þó alltaf verið 

sú sama, fyrsta vikan og helgin í júlí. Í upphafi var horft til Þingvalla sem framtíðarstaðar 

fyrir Landsmót en sú hugmynd mætti andstöðu Þingvallanefndar og gekk því ekki eftir og 

Landsmót 1954 var því haldið á Þveráreyrum í Eyjafirði (Sveinbjörn Sveinbjörnsson o.fl., 

2011). Ákvörðun sem tekin var á landsþingi LH árið 1962 setti tóninn varðandi það að mótin 

skyldu haldin til skiptis norðanlands og sunnan. Það hefur fallið í misgóðan jarðveg í gegnum 

tíðina og átök um staðarval Landsmóts hafa litað félagsstarf hestamanna alla tíð (Sveinbjörn 

Sveinbjörnsson o.fl., 2011).  

Athygli vekur að frá fyrsta mótinu árið 1950 þegar um 10.000 manns sóttu Landsmót hefur 

gestafjöldinn haldist nokkuð stöðugur en gestafjöldinn hefur verið á bilinu 8000-12.000 

manns. Mikil fólksfjölgun síðustu áratuga á Íslandi virðist því ekki skila sér í fleiri 

mótsgestum, hvað svo sem veldur (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Árið 

2002 var viðburðurinn Landsmót hestamanna nefndur sem sá einstaki atburður sem dregur 

mestan fjölda erlendra ferðamanna til landsins (Hilda Karen Garðarsdóttir, 2015). 

Landsmótin hafa löngum verið nefnd fjöregg hestamanna og í áfangaskýrslu 

Landsmótsnefndar LH (2011, bls 4) segir að mótin hafi: „[...] án alls efa verið það tæki í 

höndum LH, sem mest áhrif hefur haft á að vinsældir hestsins á Íslandi hafa tekið 

stökkbreytingu frá því að sambandið var stofnað.“ 

Hvert mót veltir um 120-140 milljónum en inni í þeirri tölu eru ekki afleidd áhrif af mótinu, 

sem ætla má að séu umtalsverð. Mótin eru nú orðin að stórviðburði sem krefst mikils 

undirbúnings og mikillar skipulagningar. Kröfur, frá bæði gestum og keppendum, hafa farið 

vaxandi og landsmótsstaðir og framkvæmdaaðilar eru undir mikilli pressu að mæta þessum 

auknu kröfum (Sveinbjörn Sveinbjörnsson o.fl., 2011). Mikil uppbygging hefur átt sér stað 

á þeim svæðum sem hlotnast hefur að halda landsmót. Mannvirki hafa verið reist og vellir 

teknir í gegn og þannig hefur viðburðurinn skilið uppbyggingu eftir sig að móti loknu, 

uppbyggingu sem nýtist hestamönnum á svæðinu sem um ræðir. Í áfangaskýrslu sem unnin 

var fyrir Landssamband hestamannafélaga árið 2011 eru skýrsluhöfundar sammála um að 

Landsmótin eigi sinn þátt í því að samtök hestamanna eru í dag orðin að fjöldahreyfingu 

(Sveinbjörn Sveinbjörnsson o.fl., 2011). 
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Líkt og áður segir er viðburðurinn Landsmót hestamanna rekinn af einkahlutafélaginu 

Landsmót hestamanna ehf. sem er í eigu Landssamband hestamannafélaga og 

Bændasamtaka Íslands. Einkahlutafélagið var stofnað árið 2000 og fyrsta mótið haldið af 

félaginu var Landsmót á Vindheimamelum árið 2002. Fram að stofnun félagsins var 

fyrirkomulagið þannig að hestamannafélögin á því landssvæði sem mótið var haldið á sáu 

um rekstur á mótinu, og tóku þá alla áhættuna af tapi ef illa gengi. Grunnhugmyndin að baki 

stofnunar Landsmóts hestamanna ehf var því að bæði lágmarka áhættu þeirra svæða sem 

héldu mótin en líka að halda þekkingu og reynslu á einni hendi, svo ekki þyrfti alltaf að vera 

byrja upp á nýtt þegar mótið væri haldið á nýjum stað (Sveinbjörn Sveinbjörnsson o.fl.,  

2011). Landssamband hestamannafélaga starfar eftir lögum og reglum LH og þar má finna 

kafla sem fjallar um undirbúning og framkvæmd Landsmóta. Þar segir að á Landsmótum 

skuli „...fara fram keppni úrvals gæðinga í öllum flokkum svo og keppni úrvalstöltara. Þá 

skal fara fram sýning úrvals kynbótahrossa og kappreiðar.“ (Landssamband 

hestamannafélaga, 2017, bls. 38) Kynbótasýningar falla undir Bændasamtökin en hvað 

varðar gæðingakeppnina og þær reglur sem LH hefur um Landsmót skal breyta þeim á 

landsþingi LH (Sveinbjörn Sveinbjörnsson o.fl, 2011). 

Viðburður af þeirri stærðargráðu sem Landsmót hestamanna er, krefst bæði mikillar 

skipulagningar og útheimtir mikil fjárútlát. Kröfur keppenda og gesta til mótsstaðarins og 

framkvæmdaraðila hafa farið vaxandi milli móta (Sveinbjörn Sveinbjörnsson o.fl., 2011). 

Uppbygging landsmótssvæða hefur verið gerleg með stuðningi og aðkomu hins opinbera 

sem og sveitarfélaga á þeim svæðum þar sem mótin eru haldin, að ótöldum styrktaraðilum 

Landsmóts. Í áfangaskýrslu LH (2011) er tekin saman styrkupphæð hins opinbera til 

landsmótssvæða á árunum 2002 til 2008 að báðum árum meðtöldum og nemur sú upphæð 

84.750.000 krónum sem mótssvæðin Gaddstaðaflatir (fyrir mót árin 2004 og 2008) og 

Vindheimamelar (fyrir mót árin 2002 og 2006) fengu til uppbyggingar á landssmótssvæðum. 

Einkahlutafélagið Landsmót hestamanna ehf. fékk á sama tímabili 12.100.000 krónur í styrki 

frá hinu opinbera til uppbyggingar á landsmótssvæðum. Það er því ljóst að miklir peningar 

hafa farið í að byggja upp svæði sem geta hýst viðburðinn Landsmót hestamanna.  

Áður en einkahlutafélagið Landsmót hestamanna ehf. var stofnað var sá háttur oftast hafður 

á að hestamannafélög í nágrenni mótssvæðis stóðu saman að undirbúningi mótanna og mótin 

stuðluðu því að samvinnu og samstarfi þvert á félög. Sá félagslegi grundvöllur hvarf að 

einhverju leyti þegar þessu fyrirkomulagi var breytt og einkahlutafélagið tók við rekstrinum 

og skipulagningu. Í kjölfar þess að einkahlutafélagið var stofnað voru ýmis landsmótssvæði 

einnig sett inn í einkahlutafélög. Hvort að þetta hafi verið rétt skref á þessum tíma verður 

ekki rætt hér en í áfangaskýrslu LH (2011) er gefið í skyn að þessi þróun hafi orðið til þess 

að kröfur til landsmótsstaðanna og þeirra aðstæðna sem gestum var boðið upp á jukust. 

Aðstæður á mótsstað skiptu því meira máli en staðarvalið sjálft. Skýrsluhöfundar ganga svo 

langt að segja að „hin félagslega tenging hefur vikið fyrir viðskiptum á vöru og 

þjónustu.“(Sveinbjörn Sveinbjörnsson o.fl., 2011, bls. 12). Að mati Haraldar Þórarinsson 

fyrrverandi formanns LH þurfa eftirfarandi hlutir að vera í lagi svo hægt sé að halda gott 

Landsmót: salernismál, gistiaðstaða gesta og úrval matar á svæðinu (Hilda Karen 

Garðarsdóttir, 2008). Þessi atriði séu þau sem oftast eru gagnrýnd þegar móti lýkur og því 

mikilvægt að hafa þau eins og best verður á kosið. 

Viðburðurinn Landsmót er líkt og aðrir viðburðir viðkvæmur fyrir ýmsum utanaðkomandi 

áhrifum sem sett geta strik í reikninginn. Árið 2010 þurfti að fresta móti vegna hrossapestar 

sem þá gekk yfir landið og gerði það með öllu ómögulegt að mót yrði haldið það árið 

(Morgunblaðið, 2010). Ekki er hægt að útiloka að þetta endurtaki sig í náinni framtíð og því 
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þurfa skipuleggjendur að vera undir það búnir. Veðurfar er annar þáttur sem taka þarf tillit 

til þegar halda á svo stóran viðburð utandyra. Á Íslandi er allra veðra von og gildir það hvort 

sem  halda á viðburð að vetri til eða sumri. Viðburðir hafa liðið fyrir það ef veður er slæmt 

en það getur haft áhrif á aðsókn gesta sem og upplifun þeirra sem sækja viðburðinn heim 

(Morgunblaðið, 2013). Á Landsmóti hestamanna 2014 sem hér er til umfjöllunar setti veðrið 

aftur strik í reikninginn en hliðra þurfti til í dagskrá mótsins vegna veðurs (Sunna Karen 

Sigurþórsdóttir, 2014). 

Stjórn LH velur landsmótsstað hverju sinni eins og segir í Lögum og reglum LH 

(Landssamband hestamannafélaga, á.á.). Deilur um staðarval hafa löngum litað samskipti 

hestamanna eins og áður hefur komið fram og sér ekki fyrir endann á þeim deilum. Hæst 

náðu deilurnar þegar Vindheimamelar voru valdir sem mótssvæði fyrir Landsmót 1990 en í 

kjölfar þeirrar ákvörðunar sögðu Eyfirðingar sig úr LH um tíma. Eflaust má leiða líkum að 

því að þessar deilur komi til vegna þess að margir vilja fá viðburðinn Landsmót á sitt svæði, 

þar sem mótið hefur jákvæð áhrif á nærumhverfi sitt, gististaðir fyllast og hinir ýmsu 

þjónustuaðilar njóta góðs af viðskiptum við þær  þúsundir gesta sem mótið sækja heim 

(Morgunblaðið, 2000). Þá má heldur ekki gleyma þeim opinbera stuðningi sem minnst var á 

hér að ofan, en þær styrkveitingar hljóta að teljast eftirsóknarverðar fyrir svæði sem oft eru 

annars fjársvelt eða myndu standa höllum fæti ef ekki væri fyrir utanaðkomandi 

fjárveitingar. Það er því hægt að segja að þessar deilur um staðarval gefi til kynna að það sé 

meiri eftirspurn heldur en framboð af mótinu. 
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Íþróttaviðburðir 

Landsmót hestamanna fellur í flokk íþróttaviðburða þar sem hestamennska er viðurkennd 

íþróttagrein og er Landssamband hestamannafélaga eitt af sérsamböndunum innan Íþrótta- 

og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ). Íþróttir og íþróttaviðburðir hafa löngum verið vinsæl 

afþreying en elstu heimildir um íþróttatengda afþreyingu má finna á hellateikningum á 

svæðum sem í dag tilheyra Frakklandi og Ástralíu svo eitthvað sé nefnt (Masterman, 2009).  

Þær myndir sýna þó ekki með nákvæmum hætti íþróttir líkt og við þekkjum þær í dag en þó 

er hægt að segja að þær gefi góða innsýn í íþróttir þeirra tíma.   

Íþróttaviðburðir hafa verið flokkaðir annars vegar sem svokallaðir megaviðburðir (mega-

events) og hins vegar sem smærri viðburðir (small-scale-events). Undir megaviðburði 

flokkast til dæmis Ólympíuleikarnir og Heimsmeistaramótið í fótbolta. Ýmsir fræðimenn 

hafa haldið því fram að megaviðburðir hafi neikvæð áhrif á nærumhverfi sitt og nefna þá 

Ólympíuleikana í Barcelona árið 1992 og í Peking árið 2008 sem dæmi (COHRE, 2007; 

Weed, 2009). Aðrir vilja meina að smærri viðburðir hafi aftur á móti jákvæð áhrif á 

nærumhverfi sitt og samfélagið sem heldur viðburðinn (Walo, Bull og Breen, 1996; Gibson, 

Willming og Holdnak, 2003). 

Þá hafa íþróttir hlotið sinn sess innan ferðamennsku og til eru skilgreiningar á því hvað telst 

til íþróttaferðamennsku. Þær skilgreiningar eru ekki allar eins enda til mismunandi 

skilgreiningar á því hvað telst vera ferðamennska og hvað telst vera íþrótt. Til að geta 

flokkast sem ferðamaður verður viðkomandi að hafa lagt af stað heiman frá sér og ferðast til 

eins eða fleiri staða (Hinch og Higham, 2001). Sumar skilgreiningar eru ítarlegri og tiltaka 

til dæmis lágmarks vegalengd sem ferðast verður til að athöfnin flokkist undir ferðamennsku 

(Hinch og Higham, 2001). Aðrir hafa miðað við að viðkomandi verði að gista að lágmarki 

eina nótt fjarri heimili sínu til að geta talist til ferðamanns (Leiper, 1981; Swarbrooke og 

Horner, 2007).  

Að sama skapi eru skilgreiningar á íþróttum víðar. Hinch og Higham (2001) segja íþróttir 

ýmist geta verið einstaklings- eða hópathöfn. Þessar athafnir eru stundaðar með skemmtun 

eða líkamsrækt í forgrunni og oftar en ekki er keppt í tilteknum athöfnum/íþróttum. Þegar 

rætt er um íþróttaferðamennsku er útkoman því oftast mismunandi eftir því hvaða 

kenningum er tekið mið af. Oftast er þó átt við ferðalög þar sem íþróttir eru í forgrunni eða 

eru aðaltilgangur ferðarinnar. Gammon og Robinson (2003) skipta íþróttaferðamönnum í tvo 

flokka. Fyrri flokkurinn hefur íþróttir sem megintilgang ferðalagsins. Seinni flokkurinn 

einblínir frekar á ferðalagið sjálft og íþróttahlutinn er þar í aukahlutverki. Í fyrri flokkinn má 

setja fótboltaferðir, gönguferðir og skíðaferðir svo eitthvað sé nefnt (Higham og Hinch, 

2002) og hefur þessi flokkur ferðamennsku vaxið hratt undanfarin ár (Higham og Hinch, 

2002; Barros, Butler og Correia, 2010). Innan íþróttatengdrar ferðamennsku má einnig setja 

ferðir á stórviðburði líkt og Ólympíuleikana og heimsmeistaramót (Lee og Taylor, 2005; 

Baade og Matheson, 2012).  

Íþróttaviðburðir skipa veigamikinn sess þegar kemur að markaðssetningu á 

ferðamannastöðum (Getz, 1998; Gibson, 1998). Viðburðirnir draga að bæði þátttakendur og 

áhorfendur og hafa þannig jákvæð áhrif á fjölda ferðamanna á meðan á viðburðinum stendur. 
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Þá hefur íþróttaviðburður einnig í för með sér umfjöllun fjölmiðla og auglýsingar á þessum 

tiltekna viðburði, atriði sem bæði beina athyglinni að staðnum sem viðburðurinn fer fram á. 

Efnahagsleg áhrif íþróttaviðburða byggja nær eingöngu á þessum tveimur atriðum (Dwyer, 

Mellor, Mistilis og Mules, 2000). Gestir sem heimsækja íþróttaviðburðinn koma með 

fjármagn inni í hagkerfi staðarins og fjölmiðlaumfjöllun styrkir í flestum tilfellum ímynd 

staðarins, og hjálpar þannig til að laða að fleiri gesti og þá jafnvel gesti á öðrum árstímum 

(Chalip, Green og Hill, 2003).  

Málið er þó ekki svo einfalt að íþróttaviðburðir komi eingöngu með innspýtingu fjármagns 

inn í hagkerfi þess samfélags sem heldur íþróttaviðburðinn því samfélagið sjálft þarf oftast 

að leggja sitt af mörkum til að viðburðurinn verði að veruleika. Því hefur verið haldið fram 

að sú fullyrðing að íþróttaviðburðir hafi í för með sér jákvæða innspýtingu fjármagns hafi 

verið notuð sem réttlæting fyrir því að viðburður skuli haldinn og að leggja skuli opinbert 

fjármagn til svo hægt sé að halda viðburðinn (Bramwell, 1997; Mules 1998) en 

skipuleggjendur  íþróttaviðburða þurfa oft að reiða sig á opinbert fjármagn svo viðburðurinn 

standi undir sér (Mules og Faulkner, 1996; Roche, 1994). Þá hefur verið bent á að oft er það 

ákvörðun stjórnmálamanna hvort halda eigi íþróttaviðburð á ákveðnum stað en ekki 

ákvörðun tekin eftir óháðu mati hlutlausra aðila (Gamage og Higgs, 1996). Bent hefur verið 

á það að embættismenn leitist eftir því að halda íþróttaviðburði í sínum heimahéruðum til að 

hressa upp á ímynd viðkomandi staðar og leggja þá síður áherslu á hugsanlegan 

efnahagslegan ávinning (Boyle, 1997; Hiller, 2000, Whitelegg, 2000).  

Íþróttaviðburðir geta skilað auknum tekjum til ríkisins á viðkomandi stað (Getz, 1998; Hall, 

1992).  Þetta hefur sýnt sig í kjölfar stórviðburða líkt og Ólympíuleika en einnig smærri 

viðburða eins og Reykjavíkurmaraþonsins (Gerður Þóra Björnsdóttir, 2012). Gestir borga 

fyrir gistingu, uppihald, minjagripi og skoðunarferðir svo eitthvað sé nefnt. Eins og nefnt 

var hér að framan getur fjölmiðlaumfjöllun aukið virði þess áfangastaðar sem heldur 

íþróttaviðburðinn og fest hann í sessi sem vinsælan áfangastað (Brown, Chalip, Jago og 

Mules, 2004; Ritchie og Smith, 1991). Uppbygging íþróttatengdrar ferðaþjónustu er því afar 

mikilvæg og getur skipt sköpum fyrir viðkomandi samfélag (Sveinbjörn Sveinbjörnsson 

o.fl., 2011). Weed (2009) sagði að áhrif stærri viðburða á nærsamfélagið væru ekki alltaf 

jákvæð. Minni viðburðir eru frekar taldir hafa jákvæð áhrif á nærsamfélagið og skila 

einhverju til baka (Walo, Bull og Breen, 1996). Stærri viðburðir eru ekki oft haldnir á sama 

staðnum oftar en einu sinni (líkt og Ólympíuleikar) og því getur kostnaðarsöm uppbygging 

á mannvirkjum skilið samfélagið eftir í skuldasúpu ef ekki tekst að nýta mannvirkin sem 

byggð voru, í annað eftir risaviðburðinn. Því hefur verið ályktað að minni viðburðir sem 

oftar eru haldnir á sama stað hafi jákvæðari áhrif á samfélagið sem heldur viðburðina heldur 

en stærri og oft á tíðum fátíðari viðburðir geti haft (Gibson, Willming og Holdnak, 2003). 

Í tengslum við Reykjavíkurmaraþonið reyndi Gerður Þóra Björnsdóttir (2012) að meta hvort 

og þá hver þjóðhagslegur ágóði væri af hlaupinu. Greining hennar getur nýst þegar aðrir 

íþróttaviðburðir eru skoðaðir. Árið 2011 voru þátttakendur í Reykjavíkurmaraþoni um 

11.000 talsins, þar af tæplega 1200 erlendir þátttakendur. Reykjavíkurmaraþonið hefur áður 

verið viðfangsefni rannsókna en Þórdís Lilja Gísladóttir (2007) sagði heildarútgjöld þeirra 

673 erlendu þátttakanda sem tóku þátt árið 2006 hafa náð rúmlega 67 milljónum íslenskra 

króna. Það er því ljóst að íþróttaviðburðir geta skilað töluverðu til baka til þess samfélags 

sem heldur viðburðinn. Eðlilega er því oft keppst um að fá að halda viðburði af þeirri 

stærðargráðu sem Landsmót hestamanna er og þau átök sem brutust út vegna staðarvals 

Landsmóts 2016 sýna hversu mikið er í húfi fyrir sveitarfélag þegar kemur að því að hýsa 

stórviðburð (Eiðfaxi, 2014). 
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Það er jafnframt mikilvægt fyrir framkvæmdaraðila og þá sem koma að skipulagningu 

viðburða að átta sig á því að sá viðburður sem um ræðir stendur ekki einn og sér heldur er 

hann í samkeppni við aðra viðburði um gesti (Sharples, Crowther, May og Orefice, 2014).  

Þetta á jafnt við um Landsmót hestamanna sem og aðra innlenda viðburði en yfir 

sumartímann er mikið framboð af bæjarhátíðum, fótboltamótum og útihátíðum sem berjast 

um að fá sem flesta gesti til sín. Samkvæmt skýrslu Boston Consulting Group (2013) segir 

að meðalútgjöld ferðamanns á Íslandi séu um 21.000 íslenskar krónur á dag og er þá 

flugfargjald ekki tekið með inn í þá tölu en uppihald, ferðakostnaður innanlands og gisting 

falla undir þennan lið. Weed (2006) taldi að íþróttaferðamennska ætti eftir að vaxa hraðar en 

hefðbundin ferðamennska og því væri það keppikefli fyrir borgir og ríki að laða til sín sem 

flesta íþróttaferðamenn. Þá er íþróttaferðamennska og íþróttaviðburðir árstíðabundin 

ferðamennska og því góð leið til að dreifa ferðamönnum jafnar yfir árið (Gelan, 2003). 

 

Hestaíþróttaviðburðir 

Almennt um hestaíþróttaviðburði 

Samkvæmt tölum frá European Horse Network (2010) er áætlað að hestaiðnaðurinn í Evrópu 

velti 100 miljörðum evra ár hvert og því óhætt að segja að hestaíþróttin sé meira en bara 

áhugamál. Keppt hefur verið í hestaíþróttum á Ólympíuleikunum síðan árið 1912 (Bryant, 

2008). Keppni á hestum getur þó reynst skipuleggjendum viðburða erfið en tvisvar sinnum 

hefur þurft að halda keppni í hestaíþróttum á Ólympíuleikunum á öðrum stað en aðrar 

keppnisgreinar leikanna. Ástæða þess í báðum tilvikum var velferð dýranna en leikarnir voru 

þá haldnir á stöðum sem ekki var hægt að flytja hross á vegna sóttvarnarreglna. 

Alþjóðaólympíusambandið hefur gefið það út að ætlast sé til þess að allir þættir leikanna 

verði haldnir á einum og sama staðnum í framtíðinni. Það veikir stöðu hestaíþróttarinnar sem 

keppnisgreinar á leikunum sökum þess að ekki er hægt að ganga að því sem vísu að hægt sé 

að keppa í hestaíþróttum alls staðar í heiminum (Dashper, 2012).  

Hestaíþróttin er ein fárra greina sem ekki er kynjaskipt í keppni. Ástæður þess að íþróttin er 

ekki kynjaskipt eru ekki ljósar en leitt hefur verið að því líkum að það hafi að gera með 

reiðmennsku í Bretlandi fyrr á öldum en þar tíðkaðist og tíðkast enn að menn og konur haldi 

saman til sportveiða (Daspher, 2012). 

Innan Evrópu er helst keppt í eftirtöldum greinum innan hestaíþróttarinnar: fimiæfingar 

(dressage), hindrunarstökk (show jumping) og fjölþraut (eventing) (FEI, á.á.). Keppni í 

fimiæfingum felst í því að knapi og hross þurfa að sýna fyrirfram æfðar æfingar sem lagðar 

hafa verið á minnið. Áherslan þar er því á fimi og næmni í öllum hreyfingum. 

Hindrunarstökk fer þannig fram að knapi og hestur þurfa að klára þrautabraut á sem stystum 

tíma og með sem fæst refsistig en þau eru gefin ef hesturinn klárar brautina ekki nákvæmlega 

eins og lagt var upp með (FEI, á.á.). Keppni í fjölþraut er skipt niður í mismunandi flokka 

eftir getu hestsins. Byrjað er á nokkurs konar byrjendaflokk sem aftur skiptist í nokkra 

undirflokkka. Á eftir byrjendaflokk kemur millistig (intermediate) og loks framhaldsstig 

(advanced). Keppni á millistigi og framhaldsstigi tekur 3-4 daga. Keppnisgreinin fjölþraut  

telst krefjandi fyrir bæði knapa og hest. Keppni fer fram undir reglum FEI (FEI, á.á.). 

Brottfall úr keppninni hefur þótt nokkuð hátt sökum þess hversu krefjandi keppnin er. 

Keppni á íslenskum hestum er þó að nokkru leyti frábrugðin því sem hér hefur verið lýst. 
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Íslenskir hestaíþróttaviðburðir og fyrri rannsóknir 

Íslenski hesturinn hefur löngum verið vinsæll til útflutnings en árlega eru hestar seldir úr 

landi fyrir um 800-900 milljónir íslenskra króna (Hagstofa Íslands, 2014). Það er þó ekki 

eingöngu hesturinn sjálfur sem er vinsæl útflutningsvara því íslenskir þjálfarar og kennarar 

í Íslandshestaheiminum eru afar eftirsóttir. Áætla má að árlega fari íslenskir þjálfarar um 400 

ferðir erlendis til kennslu eða þjálfunar á íslenskum hestum (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

2014). Því má ætla að  hestaíþróttin sem heild hafi áhrif á íslenskt efnahagskerfi. Farið hefur 

verið skipulega í markaðssetningu á íslenska hestinum og þá oft í tengslum við 

Heimsmeistaramót íslenska hestsins (Íslandsstofa, 2015). Árangur íslenska landsliðsins þar 

getur svo aftur haft bein áhrif á vinsældir og sölu íslenska hestsins (Hagstofa Íslands, 2014). 

Eins og áður hefur komið fram, heyrir Landssamband hestamannafélaga (LH) undir Íþrótta- 

og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) og er þriðja stærsta aðildarfélagið með tæplega 12.000 

aðildarfélaga. Stærstu aðildarfélög ÍSÍ eru Knattspyrnusamband Íslands og Golfsamband 

Íslands (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, á.á.). Þá tilheyrir LH líka FEIF, 

alþjóðasamtökum Íslandshestaeigenda. FEIF samtökin standa fyrir Heimsmeistaramóti 

íslenska hestsins sem haldin eru annað hvert ár (þau ár sem Landsmót er ekki).  Ásamt því 

að vera aðili að FEIF er Landssamband hestamannafélaga einnig aðili að FEI (Fédération 

Équestre Internationale), alþjóðasamtökum um hestaíþróttir en samtökin voru stofnuð árið 

1921. FEI halda utan um lög og reglur í ýmsum hestaíþróttum og aðildarsamtök verða að 

fara eftir þeim reglum sem FEI setur. Á vegum FEI og aðildarfélaga þess eru haldnir 

hestaviðburðir um allan heim, og fellur Landsmót í flokk með þeim viðburðum. FEI gefur 

árlega út fjöldann allan af handbókum, þar á meðal fræðsluefni fyrir þá sem halda 

hestaíþróttaviðburði og þannig er reynt að samræma framkvæmd og skipulagningu slíkra 

móta (FEI, á.á.). 

Landsmót hestamanna og Heimsmeistaramót íslenska hestins eru þó ekki einu mótin sem 

haldin eru í íslenska hestaíþróttaheiminum. Árlega er haldinn fjöldinn allur af mótum á 

Íslandi af hestamannafélögum um allt land og má þar nefna Íslandsmót yngri og eldri flokka 

og skeiðleika (Landssamband hestamannafélaga, á.á.). Á Íslandi er hægt að skipta 

hestatengdum viðburðum í fjóra flokka: kynbótasýningar, íþrótta- og gæðingakeppni, 

sýningar og réttir (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2015b). Kynbótasýningar 

fara þannig fram að hross kemur fyrst í sköpulagsdóm og er þar á eftir dæmt fyrir 

hæfileikadóm þar sem hrossið er dæmt sem reiðhross (Reglugerð um uppruna og ræktun 

íslenska hestsins, 442/2011), 

Eins og áður sagði er keppni á íslenskum hestum oft á tíðum nokkuð frábrugðin því sem 

algengt er meðal annarra hestakynja og lýst var hér að framan. Íslenski hesturinn hefur fimm 

gangtegundir en til viðbótar við grunngangtegundirnar fet, stökk og brokk býr íslenski 

hesturinn einnig yfir skeiði og tölti. Þessar gangtegundir hafa svo skipt íslenska hestinum í 

tvo flokka. Þeir hestar sem búa yfir öllum gangtegundum eru kallaðir alhliðahestar en í hinn 

flokkinn falla klárhestar með tölti (Ingimar Sveinsson, 2010).  

Hér á undan var farið yfir hvernig kynbótasýningar fara fram en þær eru á vegum 

Bændasamtaka Íslands. Undir merkjum Landssambands hestamannafélaga er keppt í íþrótta- 

og gæðingakeppni sem og fimi og kappreiðum. Í reglum LH segir að markmið 

gæðingakeppni sé að finna besta reiðhestinn og ber þar að horfa til vilja, takts og samræmis, 

framtaks og gangrými og loks er horft á fas og hreyfingarfegurð. Gæðingakeppni fer fram á 
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300 metra hringvelli sem er með samliggjandi skeiðbraut. Lágmarkslengd á löglegum velli 

í gæðingakeppni er 250 metrar (Landssamband hestamannafélaga, á.á.).  

Í íþróttakeppni er keppt eftir svokölluðum FIPO reglum sem heyra undir FEI. Í íþróttakeppni 

þurfa hestar að hafa náð 5 vetra aldri til að keppa í landskeppni en 6 vetra aldri til að keppa 

á heimsmeistaramóti. Þeir hestar sem keppa undir FIPO reglum þurfa að vera hreinræktaðir 

og sýna fram á upprunavottorð. Í íþróttakeppni er horft til þess að meta frammistöðu knapa 

og hests við að framkvæma fyrirfram skilgreind verkefni. Með fyrirfram skilgreindum 

verkefnum er átt við ákveðnar gangtegundir sem sýna skal eftir ákveðnum reglum. Í 

íþróttakeppni er keppt á 250 löngum velli (FEI, á.á.).  

Í lögum og reglum LH segir að á Landsmótum skuli „...fara fram keppni úrvals gæðinga í 

öllum flokkum svo og keppni úrvalstöltara. Þá skal fara fram sýning úrvals kynbótahrossa 

og kappreiðar. Í keppni og sýningum skal farið eftir reglum sem í gildi eru á hverjum 

tíma“ (Landssamband hestamannafélaga, 2017, bls. 38). 

Lengi vel voru hestaviðburðir á Íslandi lítt rannsakaðir sem og hestatengd ferðaþjónusta 

(Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2006; Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2008). Hvort að hluti af því skrifist á að erfiðlega reyndist framan af að 

skilgreina hugtakið hestatengd starfsemi skal ósagt látið hér. Það að hestamennska sé 

flokkuð sem atvinnugrein getur líka hafa flækt málin (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011b). 

Síðari ár hefur töluvert af efni bæst í sarpinn og nú er svo komið að góður gagnagrunnur er 

til um hestatengda ferðaþjónustu á Íslandi þó enn megi betur gera (Guðrún Helgadóttir og 

Ingibjörg Sigurðardóttir, 2015a). Ásamt kynbótasýningum og íþróttakeppnum sem áður 

hefur verið minnst er einnig rétt að nefna hestasýningar sem eru vinsæl afþreying 

ferðamanna. Þá sækja margir gestir jafnt innlendir sem erlendir í stóðréttir á hverju ári. Á 

Norðurlandi eru ferðir í stóðréttir orðin vinsæl söluvara hjá ferðaskrifstofum og hestaleigum 

(Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2015b). 

Frá árinu 2011 hafa verið gerðar rannsóknir á Landsmótum, nú síðast á Landsmóti á Hólum 

í Hjaltadal árið 2016. Þær rannsóknir hafa þó að mestu farið fram á mótinu sjálfu og því ekki 

náð til sama fjölda fólks og rannsóknin sem hér um ræðir. Rannsókn sem Guðrún Helgadóttir 

og Katherine Dashper (2016) gerðu á Landsmóti í Reykjavík árið 2012 var í formi 

þátttökuathugunar (participant observation) og því var ekki um að ræða að spurningalisti 

væri sendur út líkt og í þeirri rannsókn sem hér er gerð skil. 

Rannsókn sem birt var árið 2005 sýndi að margir  þeir sem atvinnu hafa af hestamennsku 

stunda þá atvinnu til að geta haft hestamennsku að áhugamáli (Ingibjörg Sigurðardóttir, 

2005). Það er því ekki undarlegt að greinin hestamennska geti stundum verið flókin. Meðal 

rannsókna sem gerðar hafa verið á hestatengdri ferðaþjónustu eru rannsókn á upplifun gesta 

í hestaleigum en sú rannsókn sýndi að viðmót og þjónustulund starfsfólk í hestaleigum skipti 

gesti miklu máli (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2006). Skrifað hefur verið 

um stefnumótun Landsmóta (Hjörný Snorradóttir, 2010) og val á landsmótsstöðum (Edda 

Sigurðardóttir, 2016). Í rannsókn Hjörnýjar kom fram að almenn ánægja virtist vera með 

framkvæmd og skipulag mótanna og að ekki ætti að breyta miklu hvað framkvæmd þeirra 

varðaði. Rannsókn Hjörnýjar snéri að starfsfólki og keppendum á Landsmóti á Hellu árið 

2008 en ekki gestum mótsins. Í kjölfarið á meistaraprófsritgerð sinni gerði Hjörný 

Snorradóttir (2011) rannsókn meðal gesta á Heimsmeistaramótinu í Sviss árið 2009. Þar 

spurði hún gesti út í ánægju með framkvæmd þeirra Landsmóta sem gestir höfðu sótt. 

Svarendur voru almennt ánægðir með dvöl sína á Landsmóti en þó mis ánægðir með ýmis 
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atriði. Hljóðkerfi og upplýsingagjöf voru meðal atriða sem vöktu síst hrifningu gesta. Þessi 

stutta samantekt sýnir því að til er efni um fyrri Landsmót og er þessi rannsókn sem hér er 

til umfjöllunar góð viðbót við þá flóru þar sem athyglin er á væntingar og upplifun gesta á 

mótinu, efni sem hingað til hefur lítt verið rannsakað. Þess ber þó að geta að í kjölfar  

Landsmóts 2016 var gerð rannsókn sem snéri að upplifun gesta en þar var spurningalisti 

lagður fyrir gesti mótsins og var sá listi unnin upp úr listanum sem notaður var í þessari 

rannsókn sem hér er kynnt. Niðurstöður úr rannsókn mótsins 2016 voru birtar um sama leyti 

og  skrifum á þessari ritgerð lauk. 
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Væntingar, upplifun, markhópar og 

ímynd  

Meðal lykilhugtaka rannsóknarinnar eru  væntingar (e. guest expectations) og upplifun gesta, 

e. guest experience) .  Væntingar og upplifun eru nátengd gæðum þjónustu og því hvernig 

vara, þjónusta eða viðburður eru markaðssett, hvernig markhópar eru valdir og hvernig 

stuðlað er að sköpun ímyndar t.d. fyrir viðburði eins og Landsmót hestamanna.  

Væntingar og gæði þjónustu 
Samkvæmt Zeithaml, Berry og Parasuraman (1993) eru væntingar þær hugmyndir sem 

viðskiptavinir hafa um hvernig eigi að uppfylla þær hugmyndir og óskir sem þeir hafa. 

Væntingar eru þannig langanir eða þarfir viðskiptavinar hvað þjónustu varðar. Hér er þó rétt 

að hafa í huga að væntingar eru samansafn marga mismundandi atriða sem byggja á 

tilfinningum sem og ytri áhrifum, væntingar eru því ekki eitt einstakt atriði (Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2006). Til að geta veitt viðskiptavinum góða þjónustu er því mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að þekkja væntingar sinna viðskiptavina (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1993).  

Að hafa góða fyrirfram þekkingu á tiltekinni vöru eða líkt og í þessu tilviki tilteknum 

viðburði getur líka haft áhrif á væntingar viðskiptavina til vörunnar (Bitner og Zeithaml, 

2003). Sá sem hefur komið að skipulagningu íþróttaviðburðar gerir þannig líklega meiri 

kröfur til þess að framkvæmd tiltekins viðburðar gangi vel fyrir sig heldur en sá sem lítið 

þekkir til viðburðarstjórnunar. Þá getur fyrri reynsla líka haft áhrif á væntingar gesta (Bitner 

og Zeithaml, 2003). Þannig getur reynsla gesta af ferð á Heimsmeistaramót íslenska hestsins 

haft áhrif á væntingar þeirra til Landsmóts hestamanna. Þá er það þekkt að viðskiptavinur 

getur verið umburðarlyndari gagnvart þjónustugæðum eða skorti á þeim ef fáir kostir eru í 

stöðunni, það er að segja ef fá fyrirtæki bjóða upp á tiltekna þjónustu eru meiri líkur á að 

viðskiptavinur sé umburðarlyndari fyrir þeirri þjónustu sem um ræðir (Parasuraman, Berry 

og Zeithaml, 1993). Ánægja viðskiptavinar með þjónustu er talin byggjast á því að hvaða 

leyti þjónustan stendur undir væntingum viðskiptavinarins (Austin, 1992). Lýðfræðilegar  

sem og persónulegar breytur sem geta haft áhrif þar eru kyn, aldur, þjóðerni og tekjur 

(Webster, 1989). 

Oliver (1999) sagði ánægju viðskiptavina vera mælikvarða á það hvort og þá hversu mikið 

væntingum viðskiptavina hefur verið náð. Þá hefur því líka verið haldið fram að skynji 

viðskiptavinir að gæði þjónustu séu svipuð eða meiri en búist var skili það sér í ánægðari 

viðskiptavinum (Espejel, Fandos og Flavian, 2008). Þjónustugæði (service quality) er því 

hugtak sem veita þarf athygli. Lewis og Boom (1983) sögðu þjónustugæði vera mælikvarða 

á hversu mikið veitt þjónusta stenst væntingar viðskiptavinarins. Parasuraman (1985) sagði 

þjónustugæði vera útkomuna af því þegar viðskiptavinur ber saman þjónustuna sem hann 

fékk og þjónustuna sem hann bjóst við að fá. Fái viðskiptavinur þjónustu sem er umfram þær 

væntingar sem hann hafði er talað um frábæra þjónustu (Wirtz, 2001). 

Þjónusta er óáþreifanleg og þegar kemur að því að mæla gæði þjónustu er því ljóst að ekki 

er hægt að gera það á sama hátt og um áþreifanlegan hlut væri að ræða. Þjónusta er ekki 

eitthvað sem hægt er að afhenda viðskiptavinunum og hann tekur með sér heim heldur er 
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þjónusta hluti af upplifun gestsins á staðnum. Árið 1990 komu Parasuraman, Berry og 

Zeithaml fram með SERVQUAL spurningalistann sem síðan hefur verið notaður til að mæla 

gæði þjónustu. Listanum er skipt í tvo hluta, annar snýr að væntingum gesta og hinn að 

skynjun gesta. SERVQUAL listinn var ekki notaður fyrir þessa rannsókn en rannsakandi 

kynnti sér hann og hafði hugmyndafræði hans til hliðsjónar þegar spurningalisti þessarar 

rannsóknar var saminn en SERVQUAL mælitækið hefur m.a. verið notað sem grunnur að 

mælingu á ánægju viðskipavina í hestatengdri ferðaþjónustu á Íslandi (Ingibjörg 

Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 2015a). 

Til að geta veitt sem besta þjónustu er mikilvægt fyrir fyrirtæki að átta sig á hverjar væntingar 

viðskiptavinarins eru (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1991). Þá er mikilvægt að átta sig á 

hvaða áhrif væntingar hafa á upplifun svo hægt sé að veita sem besta þjónustu (Berry og 

Parasuraman, 2003). 

 

Upplifun 

Vitað er að upplifun gesta á ferðalögum og af viðburðum skiptir miklu máli en lengi vel var 

ákveðinn skortur á rannsóknum á þessu sviði. Þá er það einnig þekkt innan þjónustugreina 

að upplifun gesta af þjónustu skiptir máli hvað framtíðarviðskipti varðar (Grönroos, 1984; 

Normann, 1991). Samkvæmt Gupta og Vajic (2000) er upplifun afleiðing athafna sem farið 

hafa fram í félagslegu samhengi, samskipti neytendans og seljandans. Pine og Gilmore 

(1999) töluðu um upplifunarhagkerfið (e. Experience Economy) þar sem upplifunin er sett 

fram eftir fyrirfram ákveðnu handriti. Stuart (2006) sagði ritun slíks handrits byrja á 

tilfinningatengslum milli þess sem kaupir vöruna og þess sem selur hana. Stuart (2006) og 

Pine og Gilmore (1999) sögðu eftirminnilega upplifun auka líkurnar á frekari viðskiptum 

við fyrirtækið sem veitti eftirminnilegu upplifunina. Í kjölfar upplifunarhagkerfis Pine og 

Gilmore komu tilgátur frá Williams (2006), Holbrook (2006) og Morgan o.fl. (2009) sem 

allar eiga það sameiginlegt með kenningu Pine og Gilmore (1999) að segja 

samkeppnisforskot eingöngu nást þegar þjónustustigi er stýrt þannig að það vekji upp 

einstaka og eftirminnilega upplifun fyrir viðskiptavininn. Upplifunin sjálf er því orðin að 

söluvöru. Pine og Gilmore (1999) sögðu að varan sjálf væri ekki nóg, meira þyrfti til að 

ferðamaðurinn yrði sáttur við upplifun sína. Fyrirtæki verði þannig að leggja sig fram um að 

varan þeirra skili ferðamanninum jákvæðum hughrifum og þannig um leið auka verðmæti 

síns vörumerkis. Í upplifunarhagkerfinu verða fyrirtæki og forsvarsmenn þeirra að gera sér 

grein fyrir því að þau þurfa að framleiða minningar en ekki vörur og setja sviðið til að skapa 

aukið virði. Þau eru því ekki bara að veita þjónustu heldur einnig auka virði síns vörumerkis 

(Pine og Gilmore, 1999).  Þó ber að hafa það í huga að upplifanir fólks eru 

einstaklingsbundnar og persónulegar og því ekki hægt að ætla að það sem einum finnst 

eftirminnilegt finnist öllum öðrum líka. Eftirminnileg upplifun er ekki eitthvað sem hægt er 

að sérhanna og yfirfæra yfir á stóran markhóp. Ein leið væri að reyna skilja hvað það er sem 

í raun myndar persónulega upplifun  en samkvæmt Wing Sung Tung og Ritchie (2011) er 

minnið talið grunnur góðrar upplifunar. 

Pizam (2010) gekk svo langt að segja að kjarninn í ferðamálum samanstæði af 

eftirminnilegum upplifunum. Bendix (2002) sagði frásagnir og upplifanir annarra vera eina 

sterkustu hvatninguna til ferðalags. Margar rannsóknir hafa skoðað þær upplifanir sem hægt 

er að segja að ferðist manna á milli í sögum. Þegar fólk kemur ánægt heim úr fríi er það 

duglegt við að segja vinum og ættingjum frá öllu því góða og eftirtektarverða sem það sá í 
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frínu og þannig verða til einhvers konar sögur sem ganga áfram milli manna (Woodside, 

2010). Allt áhugavert sem gerist í fríinu, hvort sem það er staður sem er heimsóttur eða 

áhugavert fólk sem varð á leið ferðamannsins, því er öllu breytt í sögu þegar heim er komið 

(Moscardo, 2010). Þessar sögur eru síðan sagðar og endursagðar og breytast þannig í 

varanleg gögn, minnisvarða um staði og fólk.  

Í ljósi þessa eru upplýsingar frá gestum Landsmóts varðandi þá upplifun sem þeir hafa af 

mótinu mikilvægar  fyrir mót í framtíðinni. Það má  ætla að áhugi á íslenska hestinum sé 

hluti af því sem dregur gesti á Landsmót, þó áhuginn sé eflaust mismikill. Áfangastaðir eru 

misvel settir hvað aðdráttarafl varðar, hvort sem um ræðir heilu löndin eða einstaka staði í 

tilteknu landi. Þeir staðir sem skarta náttúruperlum hafa þannig ákveðna yfirburði  gagnvart 

stöðum sem ekki hafa náttúruperlur sem laða að ferðamenn. Þeir staðir verða því að leita 

annarra leiða til að lokka til sín gesti (Anholt, 2004; Hong 2008). Það má því segja um 

Landsmót að samkeppnin um hinn almenna gest geti verið mikil, bæði hvað varðar innlenda 

sem og erlenda gesti. Framboð af afþreyingu og viðburðum er mikið yfir sumartímann og 

náttúruperlur Íslands draga ferðamenn til sín sem komnir eru til að upplifa fegurð landsins 

og töfra. Heimsókn á Landsmót þarf því að vera eitthvað sem skapar eftirminnilega upplifun 

þannig að gestir fari heim með ánægjulegar minningar og jákvætt viðmót gagnvart 

viðburðinum.  
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Ímynd og markhópar Landsmóts hestamanna 
Aukin áhersla fyrirtækja á upplifun skýrist m.a. af því að jákvæðar upplifanir geta aukið 

líkur á góðum meðmælum og jákvæðu umtali sem eru mikilvæg í markaðssetningu og þróun 

ímyndar (Smilansky, 2009). Ánægja gesta getur þannig haft áhrif á orðspor fyrirtækja 

(Kotler og Keller, 2006). Þrátt fyrir að ferðaþjónustuaðilar byggja æ meir á upplifunum fyrir 

gesti sína sögðu Pine og Gilmore (1999) markaðssetningu byggða á upplifun ekki einungis 

hugsaða til að auka sölu heldur einnig til að auðga líf gestsins. Schmitt (1999) talaði um 

upplifunarmarkaðssetningu og sagði það vera aðferð eða einhvers konar ferli sem eykur virði 

tiltekinnar vöru með virkri þátttöku viðskiptavinarins. Wu og Tseng (2015) sögðu 

upplifunarmarkaðssetningu eiga að stuðla að einstakri upplifun gestsins, fá hann til að 

bregðast við og kalla fram mismunandi hugsanir og tilfinningar. Upplifun og markaðssetning 

krefst þess vegna alltaf gagnvirkni viðskiptavinar og vöru (Li, Daugherty og Biocca, 2001). 

Markaðssetning þarf að jafnaði að taka mið af þeim markhópum sem ætlunin er að ná til sem 

og þeirri ímynd sem óskað er eftir að byggja upp.  

Rannsókn þessi tengist  ímynd og markhópum Landsmóts hestamanna. Viðburðurinn er 

kynntur í fjölmiðlum á ákveðinn hátt, með fyrirfram ákveðna markhópa í huga (fjölskyldur, 

innlendir og erlendir ferðamenn). Hér er um mismunandi markhópa að ræða. Mikilvægt er 

að hafa það í huga að ímynd mótsins skiptir máli en Barich og Kotler (1991) skilgreindu 

ímynd sem: [...] samansafn skoðana, hugmynda og trúar sem viðkomandi einstaklingur eða 

hópur hefur á ákveðnum hlut. Slíkur hlutur getur verið fyrirtæki, vara, auðkenni, staður eða 

persóna. Hvort sem hugmyndin er sönn eða röng, raunveruleg eða ímynduð þá stjórnast og 

mótast hegðun af ímyndum (bls. 95). Það verður að hugsa um ímynd viðburðar eða vöru 

vegna þess að sú ímynd sem varan hefur kemur til með að hafa mikil áhrif á viðhorf 

kaupenda og það hvernig meta eigi gæði vörunnar (Erickson, Johanson og Chao, 1984). Þá 

hefur ímynd vöru einnig áhrif á hvernig neytendur hegða sér (Nadeau o.fl., 2008). Það er því 

ljóst að ímynd vöru er eitthvað sem hafa verður í huga og þó ímynd Landsmóts sé ekki í 

forgrunni þessarar rannsóknar þá er mikilvægt að átta sig á hvernig ímynd getur haft áhrif á 

neytendann og stjórnað því hvað hann kaupir eða hvaða viðburði hann sækir. 

Árið 2015 kom út skýrslan Íslenski hesturinn: stefnumörkun í markaðssamskiptum á 

erlendum mörkuðum. Í skýrslunni segir að markhópar fyrir íslenska hestinn séu þrír: 

Íslandshestaeigendur, erlendir ferðamenn á Íslandi og eigendur hesta af öðru kyni en 

íslenskir hestar. Í samantekt um þessa þrjá hópa segir að þetta sé fjölskyldufólk, menntað 

fólk, ungmenni með áhuga á hestum og eldra fólk sem sækir í rólega og trausta hesta 

(Íslandsstofa, 2015). Í rannsókninni sem hér er til umfjöllunar voru markhópar tveir, 

innlendir og erlendir gestir. Markhópar Landsmóts hestamanna hafa ekki verið skilgreindir 

með formlegum hætti. Á innanlandsmarkaði hefur verið reynt að höfða til fjölskyldna og 

áhersla lögð á að Landsmót hestamanna sé fjölskylduviðburður. Markaðssetning mótsins 

beindist lengi vel að hestaáhugafólki, bæði innanlands og utan en fyrir mótið 2014 voru 

auglýsingar hannaðar með það í huga að gera Landsmót aðgengilegra sem viðburð fyrir alla, 

ekki bara hestamenn (Hilda Karen Garðarsdóttir, 2015). 

Ekki hefur verið farið með skipulögðum hætti, svo vitað sé, í vörumerkjarýni (e. Brand 

audit) fyrir Landsmót hestamanna. Vörumerkjarýni hjálpar til við að skilgreina betur 

markhóp vörumerkisins og aðstoðar stjórnendur við að sjá hver staða vörumerkis er hjá 

tilteknum markhóp og hvaða ímynd vörumerkið hefur út á við (Keller, 2006). Í Þjóðarspegli 

árið 2012 var farið yfir það hver staðan íslenska hestsins sem vörumerkis í Þýskalandi væri 

(Tinna Dögg Kjartansdóttir og Friðrik Eysteinsson, 2012).  Þýskalandsmarkaður hefur 
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löngum verið einn stærsti sölugluggi íslenskra hesta í heiminum en árið 2016 voru yfir 

50.000 íslenskir hestar skráðir á lífi í Þýskalandi en hafði þá fækkað úr 65.000 hrossum árið 

2012 (FEIF, á.á.) Í rannsókn Tinnu Daggar og Friðriks sem birtist í Þjóðarspegli 2012 kemur 

fram að þátttakendur tengdu ímyndarþætti eins og frelsi, náttúru, styrkleika og anda við 

íslenska hesta ræktaða á Íslandi. Í rannsókninni kom einnig fram að íslenskir ræktendur nota 

hestaíþróttaviðburði líkt og Landsmót hestamanna og Heimsmeistaramót íslenska hestsins 

til að koma ræktun sinni á framfæri og kynna starfsemi sína. Að mati rannsakenda má nýta 

viðburði líkt og Landsmót hestamanna betur til að koma íslenskri hrossarækt á framfæri. 

Hesturinn er í auknum mæli hluti af markaðssetningu Íslands sem áfangastaðar og því skipta 

hestatengdir viðburðir þar verulegu máli.  

Markaðsverkefnið Horses of Iceland er samstarfsverkefni aðila í hestatengdri starfsemi, 

fyrirtækja, samtaka og ýmissa félaga, þar á meðal LH og Félags Hrossabænda. Horses of 

Iceland er alþjóðlegt verkefni sem sett var á laggirnir til að auka verðmætasköpun og auka 

útbreiðslu íslenska hestsins á heimsvísu. Íslandsstofa stýrir verkefninu og þá taka einnig 

erlendir aðilar þátt í því (Horses of Iceland, 2017). Þó verkefnið sé fyrst og fremst ætlað sem 

kynning á íslenska hestinum og gert til að auka orðspor hans þá felst einnig landkynning í 

því enda erfitt að tala um íslenska hestinn án þess að minnast á Ísland. 

Það er ekki sjálfgefið að land, staður eða viðburður haldi vinsældum sínum og því mikilvægt 

að halda vel á spöðunum þegar kemur að markaðssetningu og þróun ímyndar viðkomandi 

staðar. Í skýrslu Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic Forum) sem birt var í apríl 2017 

er Ísland í 25. sæti þegar kemur að samkeppnisstöðu á sviði ferðaþjónustu. Hátt verðlag er 

það sem helst dregur Ísland niður en landið féll niður um sjö sæti frá því skýrslan var gefin 

út síðast árið 2015 (World Economic Forum, 2017). Árið 2014 gaf Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, í samstarfi við Íslandsstofu, út svokallaða Upplifunarhandbók sem sem innihélt 

hagnýtar upplýsingar varðandi upplifun í ferðaþjónustu. Handbókin var gefin út í því skyni 

að aðstoða fyrirtæki við að gera sig og áfangastaðinn Ísland samkeppnishæfari á hinum stóra 

markaði. Þá var tilgangurinn einnig sá að aðstoða fyrirtæki í vöruþróun við að hanna sínar 

vörur meira í takt við áherslur Íslandsstofu hvað markaðsmál snerti (Sigríður Ó. 

Kristjánsdóttir, 2014). Það eru því ekki eingöngu fyrirtæki sem leggja meiri áherslu á 

upplifun í sinni markaðssetningu heldur einnig stærri samtök og hagsmunaaðilar  
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Rannsóknaraðferð 

Viðfangsefni og ávinningur rannsóknar 

Í rannsókn þessari voru væntingar og upplifun innlendra og erlendra gesta á Landsmóti 

hestamanna 2014 skoðaðar. Ætlunin var að skoða kauphegðun þessara gesta, hvað þeir 

keyptu og hvað ekki, hvers vegna og hvar. Þegar spurningalistinn var unninn tók þó 

rannsóknin aðeins aðra stefnu og fókusinn var frekar settur á upplifun gestsins af mótinu. 

Markmið rannsóknarinnar var að ná yfirsýn yfir væntingar og viðhorf gesta á Landsmóti 

hestamanna og sjá hvaða lærdóm má draga af væntingum og upplifun gesta sem sækja 

íþróttaviðburði líkt og Landsmót. Með því er vonast til að hægt verði að meta betur það sem 

vel er gert á mótunum og þá að geta bætt úr því sem ekki er nógu vel gert, með það í huga 

að fjölga gestum mótanna og stuðla að því að fleiri gestir sæki landið heim til að kynnast 

íslenska hestinum. Hvað innlenda gesti varðar er markmiðið að auka þekkingu á því hvernig 

innlendir gestir vilja hafa mótið. Þær upplýsingar geta nýst vel þegar kemur að því að 

skipuleggja Landsmót í náinni framtíð sem og auka líkurnar á því að fjölga gestum á 

komandi Landsmótum. Hér eru innlendu gestirnir teknir sérstaklega út fyrir sviga vegna þess 

að þeir eru fjölmennari hópur en erlendu gestirnir þó vissulega hljóti að vera metnaður fyrir 

því að fjölga einnig erlendum gestakomum. Þá standa vonir til að niðurstöður úr þessari 

rannsókn skili þekkingu sem getur auðveldað markaðssetningu á hestum og hestatengdum 

vörum og þjónustu í framtíðinni. 

Megindleg aðferðafræði 

Samkvæmt Marshall (1996) eru það markmið rannsóknar, ásamt rannsóknarspurningum sem 

ákvarða hvaða mælitæki og aðferð henta best hverju sinni. Til að fá svör við 

rannsóknarspurningunum valdi rannsakandi að nota megindlega aðferðafræði og leggja 

frumsaminn spurningalista fyrir gesti sem sóttu Landsmót hestamanna á Hellu 2014. Var 

listinn lagður fyrir svarendur í kjölfar viðburðarins. Sú aðferð varð fyrir valinu því vilji var 

fyrir því að ná til sem flestra á einfaldan máta og eftir að leyfi fékkst frá stjórn Landsmóts 

hestamanna ehf. lá beinast við að nota spurningalista fyrir rannsókn þessa. En með 

spurningalistum má auðveldlega safna mælanlegum gögnum sem síðan er hægt að vinna úr, 

finna dreifingu og meðaltöl svo eitthvað sé nefnt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  Hefðu 

áherslur í rannsókninni verið að skoða sögu og þróun Landsmóta væri raundæmisrannsókn 

betur fallin sem rannsóknartæki en í þessari tilteknu rannsókn er það spurningalisti sem er 

sjálft rannsóknartækið.  

Áður en hafist var handa við að semja spurningalista fyrir rannsóknina var nauðsynlegt að 

skilgreina hverju vænst var af rannsókninni. Þegar hér er talað um  rannsókn er átt við 

kerfisbundna aðferð sem notuð er við öflun upplýsinga. Megindleg aðferðafræði var notuð í 

þessari rannsókn en sú aðferðarfræði fæst við stór úrtök og staðlaða spurningalista. Þegar 

um megindlega aðferð er að ræða er áherslan á áreiðanleika og marktækar tölfræðilegar 

niðurstöður sem alhæfa má yfir á ákveðna hópa. Gengið er út frá afleiðslu og að rannsóknir 

séu þannig prófanir á tilgátum (Bryman, 2007). Megindlegar aðferðir skoða hinn félagslega 

veruleika og segja að hann sé bæði hægt að mæla og magnbinda, að hægt sé að skoða viðhorf, 

markmið og athafnir fólks, bera þær saman og skoða með tölulegum hætti. Spurningalistar 

eru skilvirk aðferð við að afla gagna í megindlegum rannsóknum (Bryman, 2007).  
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Megindlegar aðferðir rannsaka veruleikann hlutlægt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003) og þar 

sem rannsakandi er í þessu tilfelli nátengdur viðburðinum er það bæði kostur og galli að 

reynsla hans af mótinu sé eins mikil og raun ber vitni. Megindlegar aðferðir gefa niðurstöður 

í tölulegu formi en rannsakandi þurfti að passa að hans reynsla og túlkun myndi ekki skína 

of skýrt í gegn við úrvinnslu gagnanna. Pryke, Rose og Whatmore (2013) sögðu einnig 

mikilvægt að gera ráð fyrir því að spurningarnar myndu taka miklum breytingum frá upphafi 

rannsóknar og þangað til spurningalistinn yrði sendur út. Eftir því sem rannsakandi las sér 

meira til um efnið (og þá hvaða heimildir hann studdist við) gat það auðveldlega breytt stefnu 

spurninganna, hvernig þær voru uppsettar og hvernig rannsakandi hugðist beita þeim til 

gagns fyrir rannsóknina. Rannsakandi þessarar rannsóknar glímdi við þetta í byrjun þegar 

spurningarnar voru samdar en spurningalistinn tók töluverðum breytingum á meðan verið 

var að semja heildarlista. Ein spurning leiddi af sér aðra og þannig leiddi lesefnið sem og 

viðfangsefnið rannsakandann áfram. 

Mælitæki 

Esterberg (2002) sagði að þegar velja ætti rannsóknaraðferð ætti áherslan að vera á að finna 

rannsóknaraðferð sem hentar rannsókninni sjálfri best en ekki rannsakandanum. Ákveðið 

var að gögnum fyrir rannsóknina skyldi safnað í gegnum spurningalista sem sendur var til 

allra þeirra sem keyptu miða á Landsmót hestamanna á Gaddstaðaflötum árið 2014. Ástæðan 

fyrir því að spurningalisti var valinn er sú að í gegnum slíka lista má safna fjölbreyttum 

gögnum á skömmum tíma (Þorlákur Karlsson, 2001). Þá hafði það líka að segja að 

rannsakandi hafði greiðan aðgang að gestum mótsins í gegnum netfangalista sökum starfs 

síns hjá Landsmóti hestamanna ehf. og að um ódýra og hentuga rannsóknaraðferð er að ræða. 

Þeir gestir sem keyptu miða í gegnum miðasölukerfi Landsmóts voru þar með komnir á 

póstlista mótsins og var sá listi nýttur til að senda út spurningalistann. Netföng þeirra gesta 

sem ekki keyptu miða sína í gegnum netið voru sótt í gegnum happdrættisleik sem fram fór 

á mótinu þar sem skrá þurfti netfang sitt í pott til að taka þátt. Slíkur máti hefur áður verið 

hafður á við öflun netfanga og náðust þá nokkur hundruð netföng með þeim hætti. Í þetta 

sinn náðust 274 netföng gesta (innlendra og erlendra) með þessum hætti og var sami 

spurningalisti sendur út á þau netföng líkt og netföngin sem komu í gegnum miðasölukerfið 

(1370 netföng). Spurningalistinn var því sendur út á 1644 netföng í heildina. 

Spurningalistinn var saminn á íslensku og svo þýddur yfir á ensku til að senda til erlendra 

gesta. Þeir sem keypt höfðu miða á Íslandi í gegnum netmiðasöluna (borgað í íslenskum 

krónum) fengu sendan spurningalista á íslensku og þeir sem versluðu erlendis frá fengu 

spurningalista á ensku. Spurningunum var skipt í tvo hluta. Fyrri hlutinn kallaðist upplifun 

af viðburði og þjónustu og seinni hlutinn fjallaði um bakgrunnsupplýsingar þátttakanda. 

Fyrri hlutinn skiptist í eftirtalda fjóra flokka: kaupferill og markaðssetning (12 spurningar), 

gæði þjónustu (19 spurningar), vöruframboð og þjónusta (7 spurningar) og heildaránægja (8 

spurningar). Alls voru því spurningar í fyrri hlutanum 46 talsins. Í seinni hlutanum voru 7 

spurningar en seinni hlutinn snéri að bakgrunnsupplýsingum þátttakanda. Þar var spurt um 

kyn, fæðingarár, þjóðerni, í hvaða landi þátttakandi byggi, fjölda daga sem eytt var á 

Landsmóti og hversu oft viðkomandi hafi farið á Landsmót að mótinu 2014 meðtöldu. Að 

lokum var spurt hvar miðinn á mótið var keyptur. Eftir hvern flokk voru opnar spurningar 

þar sem þátttakendum var boðið að bæta einhverju við þann flokk sem búið var að spyrja út 

úr. Stutt kynningarbréf fylgdi með könnuninni þar sem fólk var látið vita að könnunin 

varðaði upplifun viðkomandi af viðburðinum Landsmóti og þeirri þjónustu sem veitt var til 
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gestanna. Könnunin var þannig gerð að settar voru fram fullyrðingar/spurningar sem 

þátttakandi var beðinn að taka afstöðu til. Aðeins átti að merkja við einn valmöguleika við 

hverja fullyrðingu. Notaður var 5 punkta Likert skali þar sem talan 5 merkti að svarandi væri 

mjög sammála viðkomandi fullyrðingu en talan 1 merkti að svarandi væri mjög ósammála. 

Talan 3 merkti hlutleysi (Sjá spurningalista sem viðauka 1-4). 

Þýði 

Þýði rannsóknarinnar voru gestir Landsmóts hestamanna á Gaddstaðaflötum árið 2014, bæði 

þeir sem versluðu í gegnum netmiðakerfið og þeir sem keyptu miða á staðnum. Reynt var 

að setja happdrættisleikinn þannig upp að einungis þeir sem voru 18 ára og eldri gátu tekið 

þátt til að þannig yrði þýðið þeir gestir Landsmts sem voru 18 ára eða eldri svo ekki þyrfti 

að koma til þess að sækja leyfi til foreldra og forráðamanna. Þeir sem versluðu í gegnum 

miðasölukerfið voru allir 18 ára og eldri þar sem ekki var hægt að versla öðruvísi en með 

kreditkorti.  

Áður en listinn var sendur út til allra í þýðinu var hann m.a. sendur til nokkurra 

lykilstarfsmanna mótsins og þeir beðnir um að fara í gegnum könnunina og benda á ef 

eitthvað mætti betur fara hvað varðar orðalag og uppsetningu. Ekki voru gerðar miklar 

athugasemdir við listann og því mat rannsakandi það sem svo að listinn væri klár til 

útsendingar. Forprófun á spurningalistum eykur áreiðanleika rannsóknar (Þorlákur Karlsson, 

2003).  Áður en spurningalistinn var sendur út til þeirra sem versluðu í gegnum miðasöluna 

á netinu sótti rannsakandi um leyfi frá stjórn Landsmóts hestamanna ehf. fyrir því að nota 

netfangalistann og var það leyfi veitt góðfúslega. 

Hvað svarhlutfall varðar var þeim möguleika velt fyrir sér að draga vinningshafa  (vinningur 

til dæmis miði á næsta Landsmót) úr nöfnum þeirra þátttakenda sem svara myndu 

spurningalistanum og reyna þannig að fá sem flesta til að taka þátt svo svarhlutfallið yrði 

hærra. Þá þurfti að taka það inn í myndina að alltaf eru einhver netföng óvirk og nýtast því 

ekki og því mikilvægt að ná sem flestum netföngum til að póstlistinn verði sem stærstur og 

svarhlutfallið þá eftir því. Það kom ekki til að virkja þyrfti þessa hugmynd þar sem 

þátttakendur tóku strax vel í spurningalistann. Svarhlutfallið hjá innlendum gestum var 

51,9% og 41,2% hjá erlendum gestum mótsins en spurningalistinn var sendur út á 1644 

netföng. 337 gestir fengu listann sendann á ensku og 1370 gestir fengu listann sendan á 

íslensku. 

Eins og áður hefur komið fram var mikið lagt í gerð spurningalistans og framsetningu 

spurninganna en orðalag og svarmöguleikar tóku breytingum frá fyrsta degi. Stöðug þróun 

var í gangi í þeim tilgangi að á endanum yrðu spurningarnar á listanum öflugt mælitæki sem 

gætu skilað áreiðanlegum heimildum (Bottenhill og Platenkamp, 2012). 

Rétt er að hafa í huga að tengsl milli rannsakanda og þátttakanda geta haft áhrif á svör þeirra 

og jafnvel breytt niðurstöðum og þannig ógnað áreiðanleika rannsóknarinnar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Það að rannsakandi hafi starfað hjá Landsmóti hestamanna og hafi 

þannig verið í innsta hring hvað varðar framkvæmdir og skipulagningu á mótinu er því bæði 

kostur og galli. Það er dýrmætt að hafa svo greiðan aðgang að upplýsingum eins og raun er 

en að sama skapi er mikilvægt að reyna halda fjarlægð eins og hægt er við þátttakendur og 

halda rannsókninni og störfum fyrir Landsmót alveg aðskildum. Rannsakandi hafði hætt 

störfum hjá Landsmóti hestamanna ehf. þegar spurningalistinn var sendur út (febrúar 2015) 
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en  oft á tíðum reyndist það erfitt að halda fjarlægð við þátttakendur þar sem mótið stóð 

rannsakanda svo nærri.  

Gæði spurningalista geta verið mismikill, allt eftir því hversu mikið er lagt í gerð listanna. 

Spurningar geta verið ónákvæmar og svarmöguleikar bæði villandi eða ekki nógu ítarlegir. 

Þátttakendur hafa því ekki möguleika á því að koma sinni skoðun á framfæri á sem 

nákvæmastan hátt eða geta misskilið spurningar séu þær illa skrifaðar. Einn kostur þess að 

gera rannsókn með spurningalista er að spurningarnar eru staðlaðar, það koma allir til með 

að fá sömu spurningarnar og sömu svarmöguleikana. Þar sem ætlunin var að skoða viðhorf 

og upplifun gesta á mótinu hentaði spurningalistinn því vel, hægt var að skipta svarendum 

upp í mismundandi hagsmunahópa, svo sem innlenda og erlenda gesti og listinn var 

eingöngu lagður fyrir þá sem versluðu miða á Landsmót hestamanna 2014. Spurningarnar á 

listanum voru flestar hannaðar með það í huga að fá uppgefið hvernig upplifun gesta var af 

mótinu, bæði í heild sem og einstökum atburðum. Sem dæmi um spurningu má nefna: 

Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú komir á Landsmót hestamanna í framtíðinni? 

1. Mjög líklegt 

2. Líklegt 

3. Hlutlaus 

4. Ólíklegt 

5. Mjög ólíklegt 

Vanda þarf því vel til verka þegar spurningarnar eru samdar því niðurstöðurnar verða aldrei 

betri en gæði spurninganna. Þá skiptir máli að listinn sé sendur út á réttum tíma, ekki of fljótt 

eftir mót en heldur ekki of seint. Upplifun gestanna á að vera nokkuð fersk þegar þeir svara 

spurningalistanum og þeir eiga að geta átt auðvelt með að svara. Gæta þarf þess að hafa 

engar torræðar spurningar eða flókna svarmöguleika (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Spurningalistarnir fyrir þessa rannsókn voru sendir út í febrúar 2015.  

Spurningalistinn var settur upp í Survey Monkey (www.surveymonkey.com), forprófaður 

og sendur þaðan út. Tölfræðileg úrvinnsla gagnanna fór fram í Excel. Einföld lýsandi 

tölfræði var notuð til að birta niðurstöður rannsóknarinnar. Lýsandi tölfræði varð fyrir valinu 

því hún þykir góð aðferð til að taka saman niðurstöður úr stórum gagnagrunnum (McMillan, 

2008). Hafa ber í huga að hér er um að ræða nokkuð stóra rannsókn og því ekki hægt að birta 

niðurstöður allra spurninga. Í niðurstöðukafla er farið yfir þær niðurstöður sem helst vöktu 

athygli og reynt að skýra út hvers vegna viðkomandi svör teljast athyglisverð. Ekki komu 

upp siðferðileg álitamál við vinnslu rannsóknarinnar en rannsóknin var nafnlaus og ekki var 

hægt að rekja svör þátttakenda. Gagnagrunnurinn sem til varð við gerð þessarar rannsóknar 

er varðveittur og býður upp á frekari rannsóknir og samanburð við framtíðarrannsóknir á 

Landsmóti hestamanna. Flóknari tölfræðileg úrvinnsla á þeim atriðum sem helst vekja 

athygli gæti þannig verið mikilvægur þáttur í framhaldsrannsókn. 

http://www.surveymonkey.com/
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Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Spurningalistanum var skipt niður 

í flokka og verða valdar niðurstöður sýndar úr hverjum flokki fyrir sig. Eftir hvern kafla voru 

þátttakendur spurðir hvort þeir vildu bæta einhverju við í tengslum við þann kafla sem búið 

var að spyrja út í. Í lok hvers kafla hér í niðurstöðum fylgir samantekt úr svörum við opnum 

spurningum. Hafa ber í huga að svörin voru mörg og ekki hægt að taka þau öll fyrir á þessum 

vettvangi. Þau sem vöktu sérstaka athygli eða komu oft fyrir verða rædd hér.  

Bakgrunnsupplýsingar svarenda 

Spurt var um aldur, kyn og búsetuland þátttakenda. Þá var einnig spurt hversu marga daga 

viðkomandi hafi dvalið á Landsmóti.  

Séu bakgrunnsupplýsingar þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum skoðaðar sést að 

konur eru þar í meirihluta. Tafla 1 sýnir kynjahlutfall svarenda. Af 600 svarendum svöruðu 

konur 362 sinnum, sem gera 60,33%. Karlar voru 39,67% svarenda eða 238 talsins. 

Tafla 1. Hvert er kyn þitt? (spurningalisti á íslensku) 

Kyn Fjöldi  Hlutfall 

Karl 

Kona 

238 

362 

39,67 % 

60,33% 

   

Þegar kyn þeirra sem svöruðu spurningalistanum á ensku er skoðað sést að konur voru þar 

einnig  í meirihluta  en 75,73% svarenda (78) voru konur á móti 24,27% (25) karla. Tafla 2 

sýnir þessa skiptingu. 

Tafla 2. Hvert er kyn þitt? (spurningalisti á ensku) 

Kyn Fjöldi  Hlutfall 

Karl 

Kona 

25 

78 

24,27 % 

75,73% 

   

Sé heildarsvörun skoðuð er því svarhlutfallið þannig að konur voru alls 440 eða 62,6% 

svarenda á móti 263 körlum eða 37,4%. 

Þátttakendur voru spurðir í opinni spurningu hvaða ár þeir væru fæddir. Elsti þátttakandinn 

sagðist vera fæddur 1928 og þeir yngstu sem svöruðu voru fæddir árið 2000. Þetta nær yfir 

alla þá sem svöruðu, hvort sem spurningalistinn var á ensku eða íslensku. 

 

Mynd 1 sýnir flokkaða aldursdreifingu  innlendra gesta. Með innlendum gestum er átt við 

þá sem svöruðu spurningalistanum á íslensku. Algengasta aldursbil svarenda var 39-48 ára 

eða fólk sem fætt var á árunum 1966-1975 en 31,4% svarenda sögðust vera fæddir á því 

aldursbili. Næst á eftir komu þátttakendur á aldrinum 49-58 ára. Stærsti hluti þeirra sem 

svöruðu íslenska spurningalistanum er því fólk á aldrinum 39-58 ára. 
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Mynd 1. Hvaða ár ertu fædd/ur? (spurningalisti á íslensku) 

 

Á mynd 2 má sjá sömu upplýsingar fyrir spurningalistann sem sendur var út á ensku, þ.e. 

hvaða ár viðkomandi var fæddur. Hér er mynstrið örlítið breytt frá því sem sést á mynd 1 en 

svarendur eru í yngri kantinum. Langflestir sem svara eru fæddir á árunum 1956-1965 eða 

36%. Þar á eftir koma svarendur fæddir á árunum 1986-1995 en 19% svarenda voru fæddir 

á því árabili. 

 

Mynd 2. Hvaða ár ertu fædd/ur?? (spurningalisti á ensku) 

Þegar svör beggja hópa eru borin saman sést enn betur að aldursdreifing er mismunandi eftir 

því hvort fólk fékk sendan spurningalista á ensku eða íslensku. Þeir sem svöruðu enska 

listanum eru í yngri kantinum á meðan eldra fólk svaraði íslenska spurningalistanum. Mynd 

3 sýnir samanburðinn milli beggja hópa. 
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Mynd 3. Fæðingarár svarenda 

 

Tafla 3 sýnir þjóðerni þeirra sem svöruðu spurningalistanum á ensku. Af 115 svarendum 

voru flestir þýskir eða 29 aðilar (25,22%). Þar á eftir kom Svíþjóð með 22 svarendur 

(19,13%). 

Tafla 3. Þjóðerni þátttakenda (enski spurningalistinn) 

Land Fjöldi  Hlutfall 

Þýskaland 

Svíþjóð 

Danmörk 

Noregur 

Austurríki 

Sviss 

Bretland 

Holland 

Bandaríkin 

Finnland 

Lúxemborg 

29 

22 

16 

14 

10 

10 

5 

4 

3 

1 

1 

25,22% 

19,13% 

13,91% 

12,17% 

8,70% 

8,70% 

4,35% 

3,47% 

2,60% 

0,87% 

0,87% 

Alls: 115 100% 
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Tafla 4 sýnir fjölda daga sem gestir dvöldu á Landsmóti. Taflan sýnir svör frá báðum 

spurningalistum. 

 

Tafla 4. Fjöldi dvalardaga á Landsmóti 

Fjöldi daga Fjöldi gesta Hlutfall 

1 dagur 

2 dagar 

3 dagar 

4 dagar 

5 dagar 

6 dagar 

7 dagar 

8 dagar 

7 

16 

83 

178 

108 

64 

93 

155 

0,99% 

2,27% 

11,79% 

25,28% 

15,34% 

9,09% 

13,21% 

22,02% 

Alls: 704 100% 

 

Kaupferill og markaðssetning 

Í fyrsta hluta könnunarinnar var spurt um kaupferil og markaðssetningu. Spurt var hvort 

viðkomandi fyndist markaðssetning mótsins vera öflug.  

Á mynd 4 má sjá hvernig svörin skiptust hjá þeim sem svöruðu íslenska spurningalistanum 

en 6% (41 aðili) var mjög ósammála, 17% (115 aðilar) voru ósammála, 32% (210 aðilar) 

voru hlutlausir, 39% (261 aðilar) voru sammála og 5% (35 aðilar) voru mjög sammála. 

 

Mynd 4. Markaðssetning mótsins var öflug (íslenski spurningalistinn) 

Mynd 5 sýnir svör erlendra þátttakenda við sömu fullyrðingu, það er „The marketing of the 

event was powerful“. 
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Mynd 5. Markaðssetning mótsins var öflug (enski spurningalistinn) 

Svörin voru svipuð hjá þeim þátttakendum sem svöruðu enska spurningalistanum eins og sjá 

má á mynd 5 en 50% (61 aðili) sagðist vera sammála þessari fullyrðingu. 

 

Mynd 6 sýnir afstöðu allra þátttakenda við fullyrðingunni „Mér fannst markaðssetning 

mótsins vera öflug“. 

 

Mynd 6. Markaðssetning mótsins var öflug 

Séu svarendur skoðaðir sem ein heild (mynd 6) sést að flestir segjast vera sammála eða mjög 

sammála fullyrðingunni eða alls 46% (361 aðili). Athygli vekur þó að 33% (261 aðili) segjast 

vera hlutlaus. 

Spurt var hvort þátttakendur hefðu orðið varir við kynningu á Landsmóti í útvarpi, interneti 

eða prentmiðlum. Mynd 7 sýnir svör innlendu þátttakendanna þegar spurt var hvort þeir 

hefðu orðið varir við kynningu á Landsmóti í hinum ýmsu miðlum. 
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Mynd 7. Ég varð var/vör við kynningu á Landsmóti (íslenski spurningalistinn) 

Flestir könnuðust við kynningar á internetinu en 535 þátttakendur (82%) voru sammála eða 

mjög sammála því að hafa orðið varir við kynningu á mótinu á internetinu. Þar á eftir fylgdu 

prentmiðlar en 454 þátttakendur (71%) sögðust vera sammála því eða mjög sammála að 

kynningar á prenti hafi vakið athygli þeirra. 326 þátttakendur (50%) sögðust hafa heyrt 

kynningu á Landsmóti í útvarpi. 

Þegar þeir sem fengu enska spurningalistann voru spurðir hvort þeir hefðu orðið varir við 

kynningu á mótinu í hinum ýmsu miðlum komu skýr svör. Fæstir höfðu orðið varir við 

kynningu á mótinu í gegnum útvarp (74%) en flestir voru sammála eða mjög sammála um 

að þeir hefðu orðið varir við kynningu á internetinu (91%). Mynd 8 sýnir svör þeirra sem 

fengu enska spurningalistann sendan. 

 

Mynd 8. Ég var var/vör við kynningu á Landsmóti (enski spurningalistinn). 

Spurt var hvort fólk hefði heyrt jákvæða umræðu um Landsmót fyrir og eftir mót og mynd 

9 sýnir skiptingu svara þeirra sem fengu íslenska spurningalistann sendan. Fullyrðingin 
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,,Fyrir mót heyrði ég jákvæða umræðu um Landsmót manna á meðal“ (bláir stöplar) er borin 

saman við fullyrðinguna „Eftir mót heyrði ég jákvæða umræðu um Landsmót manna á 

meðal“ (appelsínugulir stöplar).  

 

Mynd 9. Jákvæð umræða um Landsmót (íslenski spurningalistinn) 

Mynd 10 sýnir svör þeirra sem fengu enska spurningalistann. Tekin var afstaða til tveggja 

fullyrðinga: „before/after the event I heard positive discussion about Landsmót“. Mikill 

meirihluti (82%) var sammála eða mjög sammála því að hafa heyrt jákvæða umræðu fyrir 

mót og hið sama má segja um umræðuna eftir mót en 64% voru sammála eða mjög sammála 

því að hafa heyrt jákvæða umræðu eftir mót. 

 

Mynd 10. Jákvæð umræða um Landsmót (enski spurningalistinn) 

Spurt var hvort gestir hefðu heyrt neikvæða umræðu um Landsmót bæði fyrir og eftir mót. 

Mynd 11 sýnir svör þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum. 47% gesta voru 

sammála eða mjög sammála því að hafa heyrt neikvæða umræðu eftir mót sem er aukning 
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því 35% gesta voru sammála eða mjög sammála því að hafa heyrt neikvæða umræðu fyrir 

mót. 

 

Mynd 11. Neikvæð umræða um Landsmót (íslenski spurningalistinn) 

Mynd 12 sýnir svör þeirra sem svöruðu enska spurningalistanum og tóku afstöðu til þess 

hvort þeir hefðu orðið varir við neikvæða umræða fyrir eða eftir mót. Mikill meirihluti (71%) 

svarenda var ósammála eða mjög ósammála því að hafa heyrt neikvæða umræðu um 

Landsmót fyrir mót en athygli vekur að 31% svarenda voru sammála eða mjög sammála því 

að hafa heyrt neikvæða umræðu um Landsmót eftir mót. 

 

Mynd 12. Neikvæð umræða um Landsmót (enski spurningalistinn) 

Á mynd 13 sjást svör allra þátttakenda þegar spurt var hvort svarendur vissu til að miðaverð 

hefði stoppað fólk í að mæta á mót. 52 svarendur sögðust vera mjög ósammála, 176 

svarendur voru ósammála, 235 voru hlutlausir, 201 var sammála og 82 svarendur voru mjög 

sammála fullyrðingunni. 
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Mynd 13. Miðaverð hafði áhrif á mætingu  

Í lok fyrsta hluta spurningalistans var þátttakendum boðið að koma með athugasemdir 

varðandi þann hluta rannsóknarinnar sem snéri að kaupferli og markaðssetningu.  Af þeim 

668 aðilum sem svöruðu íslenska spurningalistanum voru 154 sem nýttu sér opnu 

spurninguna í fyrsta hluta spurningalistans. Algengast var að athugasemdir gesta snéru að 

staðarval mótsins, ýmist að mótið ætti heima í sveit eða að mótinu væri best borgið á 

höfuðborgarsvæðinu. Þá nefndu margir það að neikvæð umfjöllun ftir mót væri nær 

eingöngu veðuraðstæðum að kenna en skrifaðist ekki á viðburðinn sjálfan. 31 aðili skrifaði 

athugasemd eftir fyrsta hlutann í enska spurningalistanum en 92 kusu að sitja hjá. Flestar 

athugasemdir snéru að veðrinu en erlendir gestir minntust ekki á staðarval í sínum 

athugsemdum.  

Gæði þjónustu 

Spurt var um gæði þjónustu og snéri hluti spurninga í þeim kafla að ánægju gesta með þær 

dagskrárbreytingar sem gera þurfti vegna veðurs. Reyndist meirihluti svarenda beggja 

spurningalista vera ánægður með framkvæmd dagskrárbreytinganna. 

Mynd 14 sýnir svör allra þátttakenda við fullyrðingunni „vel tókst til við dagskrárbreytingar 

vegna veðurs“. 72% þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum voru sammála eða mjög 

sammála fullyrðingunni og 68% þeirra sem svöruðu enska spurningalistanum. 
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Mynd 14. Ánægja með dagskrárbreytingar vegna veðurs 

Spurt var út í aðgengi að upplýsingum í kjölfar þess að dagskrá mótsins var breytt vegna 

veðurs. Mynd 15 sýnir svör allra þátttakenda við fullyrðingunni „upplýsingar um breytingar 

á dagskrá voru aðgengilegar“. 48% þeirra sem svöruðu íslenska listanum voru sammála eða 

mjög sammála fullyrðingunni og 41% þeirra sem svöruðu enska spurningalistanum voru 

sammála eða mjög sammála. Fleiri þeirra sem svöruðu enska listanum voru ósammála eða 

mjög ósammála eða 29% svarenda á móti 18% þeirra sem svöruðu íslenska listanum. 

 

Mynd 15. Ánægja með breytingar á dagskrá og aðgengi að upplýsingum 

Mynd 16 sýnir svör allra þátttakenda við fullyrðingunni „áhorfendasvæði stóðust mínar 

væntingar“. Meirihluti allra svarenda var sammála eða mjög sammála fullyrðingunni en 67% 

þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum sögðust vera sammála eða mjög sammála og 

52% þeirra sem svöruðu enska spurningalistanum. Athygli vekur að einungis 13% þeirra 

sem svöruðu íslenska spurningalistanum sögðust vera hlutlaus hvað þessa fullyrðingu 

varðaði. 
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Mynd 16. Áhorfendasvæði stóðust mínar væntingar 

Spurt var út í ánægju með salerni og hreinlætisaðstöðu og mynd 17 sýnir svör allra 

þátttakenda. Þar sést að 38% þeirra sem svöruðu íslenska listanum voru ósammála eða mjög 

ósammála fullyrðingunni „salerni og hreinlætisaðstaða stóðust mínar væntingar“. 16% þeirra 

sem fengu enska listann voru ósammála eða mjög ósammála. 46% þeirra sem svöruðu 

íslenska listanum voru sammála eða mjög sammála á meðan 59% þeirra sem svöruðu enska 

listanum voru sammála eða mjög sammála. Athygli vakti að 16% þeirra sem svöruðu 

íslenska listanum sögðust hlutlaus. 

 

Mynd 17. Salerni og hreinlætisaðstaða stóðust mínar væntingar) 

Þátttakendur voru spurðir út í tjaldsvæði á mótinu og hvort þau hefðu mætt væntingum gesta. 

Mynd 18 sýnir svör allra þátttakenda. Athygli vekur að 80% þeirra sem svara enska listanum 

segjast vera hlutlaus þegar kemur að þessari fullyrðingu. 30% þeirra sem svöruðu íslenska 

listanum voru ósammála eða mjög ósammála en 29% þeirra sem svöruðu íslenska listanum 

sögðust vera sammála eða ósammála. 41% þeirra sem fengu íslenska listann sögðust vera 

hlutlaus. 
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Mynd 18. Tjaldsvæði stóðust væntingar 

Eftir spurningar um gæði þjónustu gafst þátttakendum kostur á að skrifa athugasemdir. Af 

þeim sem fengu íslenska spurningalistann sendan nýttu 156 aðilar sér það en 512 sátu hjá. Í 

þeim hluta snéru flestar athugasemdirnar að salernismálum og aðbúnaði á svæði. Gestir 

kvörtuðu undan fáum vatnssalernum og því að tjaldsvæði og bílastæði hafi ekki borið svona 

stóran viðburð. Þá gerðu margir athugasemdir vegna seinagangs í umferð til og frá svæðinu. 

Af þeim sem fengu spurningalistann sendan á ensku skrifuðu 32 aðilar athugasemd en 91 sat 

hjá. Athugasemdir erlendu gestanna snéru helst að skorti á upplýsingum á öðru tungumáli 

en íslensku. 

 

Vöruframboð og þjónusta 

Í hlutanum um vöruframboð og þjónustu var meðal annars spurt út í ánægju með 

vöruframboð og verð í matar- og markaðstjöldum Landsmóts. 

Mynd 19 sýnir skiptingu svara við fullyrðingunni „ég var ánægð(ur) með vöruframboð í 

markaðstjaldi Landsmóts“. Flestir þeirra sem fengu íslenska spurningalistann sögðust 

sammála eða mjög sammála því að ánægja hafi verið með vöruframboð. 81 þátttakandi 

(13%) var ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni og 215 þátttakendur voru hlutlausir 

(36%). 305 þátttakendur (51%) voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni.  
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Mynd 19. Ánægja með vöruframboð í markaðstjaldi Landsmóts (íslenski spurningalistinn) 

Mynd 20 sýnir svör þeirra sem fengu enska spurningalistann við fullyrðingunni „I was 

satisfied with the supply of goods in the market tent“. Myndin sýnir að 31 þátttakandi (28%) 

sagðist vera ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni og 19 (17%) voru hlutlausir. 59 

þátttakendur (54%) voru sammála eða mjög sammála. 

 

Mynd 20. Ánægja með vöruframboð í markaðstjaldi (enski spurningalistinn). 

 

Spurt var út í ánægju með verðlagningu í markaðstjaldi Landsmóts og mynd 21 sýnir svör 

allra þátttakenda. 
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Mynd 21. Ánægja með verðlagningu í markaðstjaldi Landsmóts 

Mynd 21 sýnir ánægju með verðlagningu í markaðstjaldi. Bláu stöplarnir tákna svör þeirra 

sem fengu íslenska spurningalistann en appelsínugulu stöplarnir svör þeirra sem fengu enska 

listann. Flestir voru hlutlausir eða 54% þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum og 

42% þeirra sem svöruðu enska listanum. Alls voru 28% þeirra sem svöruðu íslenska 

spurningalistanum ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni „ég var ánægð(ur) með 

verðlagningu í markaðstjaldi Landsmóts“ en 24% þeirra sem sem svöruðu enska listanum 

voru ósammála eða mjög ósammála. 18% þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum 

voru sammála eða mjög sammála og 34% þeirra sem svöruðu enska listanum. 

Mynd 22 sýnir ánægju með þjónustuna í markaðstjaldi Landsmóts og sýnir svör allra 

þátttakenda. 

 

Mynd 22. Ánægja með þjónustu í markaðstjaldi Landsmóts 

Líkt og myndin sýnir var meirihluti þátttakenda ánægður með þjónustuna í markaðstjaldinu 

en 55% innlendra þátttakenda (bláir stöplar) sögðust sammála eða mjög sammála 
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fullyrðingunni „ég var ánægð(ur) með þjónustuna í markaðstjaldi Landsmóts og 67% 

erlendra þátttakenda (appelsínugulir stöplar) voru sammála eða mjög sammála. Athygli 

vekur að 38% þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum sögðust vera hlutlausir þegar 

kom að þessari fullyrðingu. 

Spurt var út í ánægju með þjónustu í matartjaldi Landsmóts. Mynd 23 sýnir svör allra 

þátttakanda við fullyrðingunni „ég var ánægð(ur) með þjónustuna í matartjaldi Landsmóts“. 

 

Mynd 23. Ánægja með þjónustu í matartjaldi Landsmóts 

20% þeirra sem fengu íslenska spurninglistann voru ósammála eða mjög ósammála 

fullyrðingunni en 17% þeirra sem fengu enska spurningalistann voru ósammála eða mjög 

ósammála. 36% þeirra sem svöruðu íslenska listanum voru hlutlaus á móti 30% þeirra sem 

svöruðu enska listanum. 44% þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum voru sammála 

eða mjög sammála fullyrðingunni og 53% þeirra sem svöruðu enska listanum voru sammála 

eða mjög sammála. 
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Spurt var um ánægju með gæði matar í matartjaldi Landsmóts (mynd 24) 

 

Mynd 24. Ánægja með gæði matar í matartjaldi Landsmóts 

Mynd 24 sýnir svör allra þátttakenda við fullyrðingunni „Ég var ánægð(ur) með gæði matar 

í matartjaldi Landsmóts‘‘. 26% þeirra sem svöruðu íslenska listanum sögðust ósammála eða 

mjög ósammála fullyrðingunni á móti 22% þeirra sem fengu enska spurningalistann. 33% 

svarenda íslenska listans var hlutlaus og 28% þeirra sem svöruðu enska listanum sögðust 

hlutlaus. 41% svarenda íslenska listans voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni og 

50% svarenda enska listans sögðust sammála eða mjög sammála. 

Spurt var út í ánægju með verðlagningu í matartjaldi Landsmóts (mynd 25). 

 

Mynd 25. Ánægja með verðlagningu í matartjaldi Landsmóts 

Mynd 25 sýnir ánægju svarenda með verðlagningu í matartjaldi en fullyrðingin sem 

svarendur tóku afstöðu til „ég var ánægð(ur) með verðlagningu í matartjaldi Landsmóts“. 

42% þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum sögðust ósammála eða mjög ósammála 

fullyrðingunni á móti 25% þeirra sem svöruðu enska listanum. 32% voru hlutlaus af þeim 
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sem svöruðu íslenska listanum og 35% þeirra sem svöruðu enska listanum. 26% þeirra sem 

svöruðu íslenska listanum voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni á móti 40% 

þeirra sem svöruðu enska spurningalistanum. 

155 þátttakendur sem fengu íslenska spurningalistann skrifuðu athugasemdir eftir spurningar 

sem snéru að vöruframboði en 513 aðilar slepptu því. Athugasemdir fólks snéru að veðrinu 

sem og skipulagi í matartjaldi en þar þótti fólki of langar biðraðir myndast og ekki 

nægjanlega mikið af borðum og stólum. Þá komu einnig athugasemdir sem snéru að því að 

það mætti bjóða upp á hollari valmöguleika í matartjaldinu. 

33 erlendir gestir skrifuðu athugasemdir en 91 gestur sat hjá. Athugasemdir þeirra snéru nær 

eingöngu að biðröðum í matartjaldi en þær þóttu vera of langar og taka dýrmætan tíma frá 

því að fylgjast með keppni á völlunum. 

 

Heildaránægja 

Þátttakendur voru spurðir út í ánægju með mótið sem heild, sem og skipulag og framkvæmd 

mótsins. 

Á mynd 26 sjást svör allra þátttakenda þegar spurt var hvort skipulag dagskrár hafi verið 

gott. 

 

Mynd 26. Skipulag dagskrár á mótinu  

Mynd 26 sýnir hlutfallslega skiptingu svara við fullyrðingunni „skipulag dagskrár á mótinu 

var gott“. 11% þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum voru ósammála eða mjög 

ósammála og 9% þeirra sem svöruðu enska listanum voru ósammála eða mjög ósammála. 

26% svarenda íslenska listans voru hlutlaus á móti 8% þeirra sem fengu enska listann. 63% 

þeirra sem fengu íslenska listann voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni og 83% 

þeirra sem fengu enska spurningalistann voru sammála eða mjög sammála. 
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Tafla 5 sýnir svör allra þátttakenda við fullyrðingunni „Mér fannst viðburðurinn vel 

skipulagður“. Alls svöruðu 727 aðilar og skiptust svör þeirra þannig: 20 svarendur sögðust 

vera mjög ósammála, 69 sögðust vera ósammála, 157 voru hlutlausir, 406 sögðust vera 

sammála og 75 svarendur voru mjög sammála. 

Tafla 5. Viðburður vel skipulagður (allir svarendur) 

 Fjöldi  Hlutfall 

Mjög ósammála 

Ósammála 

Hlutlaus 

Sammála 

Mjög sammála 

20 

69 

157 

406 

75 

2,75 % 

9,49% 

21,59% 

55,84% 

10,32% 

Alls: 727 100% 

 

Spurt var út í ánægju með skipulag veitingasölu á mótinu. Mynd 27 sýnir svör allra svarenda 

við fullyrðingunni „veitingasala á mótinu var vel skipulögð“. 23% þeirra sem fengu íslenska 

spurningalistann sögðust ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni. 16% þeirra sem 

fengu enska spurningalistann voru ósammála eða mjög ósammála. 40% þeirra sem svöruðu 

íslenska spurningalistanum voru hlutlaus og 39% þeirra sem sem svöruðu enska listanum 

voru hlutlaus. 37% þeirra sem svöruðu íslenska listanum sögðust sammála eða mjög 

sammála og 45% þeirra sem svöruðu enska spurningalistanum. 

 

Mynd 27. Veitingasala á mótinu var vel skipulögð 

 

Spurt var hvort gestum þætti aðgangseyrir í góðu samræmi við veitta þjónustu og aðstöðu. 

Mynd 28 sýnir afstöðu svarenda til fullyrðingarinnar „aðgangseyrir að mótinu var í góðu 

samræmi við veitta þjónustu og aðstöðu fyrir gesti“. 38% þeirra sem svöruðu íslenska 

spurningalistanum voru ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni og 26% þeirra sem 

svöruðu enska spurningalistanum voru ósammála eða mjög ósammála. 29% þeirra sem 

svöruðu íslenska spurningalistanum voru hlutlaus og 32% þeirra sem svöruðu enska 

listanum voru hlutlaus. 33% þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum voru sammála 
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eða mjög sammála fullyrðingunni og 42% þeirra sem svöruðu enska listanum voru sammála 

eða mjög sammála. 

 

Mynd 28. Aðgangseyrir að mótinu var í góðu samræmi við veitta þjónustu og aðstöðu fyrir 

gesti 

Mynd 29 sýnir afstöðu svarenda til fullyrðingarinnar „ég var ánægð(ur) með dvöl mína á 

Landsmóti hestamanna“. 18% þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum voru 

ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni og 8% þeirra sem svöruðu enska 

spurningalistanum. 14% þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum voru hlutlaus á móti 

10% þeirra sem sem svöruðu enska spurningalistanum. 67% þeirra sem svöruðu íslenska 

spurningalistanum voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni og 81% þeirra sem 

svöruðu enska spurningalistanum voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni. 

 

Mynd 29. Ánægja með dvöl á Landsmóti hestamanna 
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Svarendum var boðið að bæta við athugasemdum sem snéru að heildarupplifun af mótinu. 

164 þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum gerðu það en 505 kusu að gera það ekki. 

Þar komu fram athugasemdir sem snéru að lengd mótsins, dagskrá hafi verið of þétt og 

kynbótahross verið of fyrirferðarmikil í dagskránni. Þá komu einnig fram skiptar skoðanir á 

því hvort halda eigið mótið í sveit eða borg. Margar athugasemdir komu fram varðandi það 

hversu skemmtilegt mótið hafi verið og hestakosturinn frábær, veðrið hafi ekki náð að 

eyðileggja mótið eins og í hafi stefnt. 

24 erlendir aðilar skrifuðu athugasemdir varðandi heildarupplifun af mótinu en 100 kusu að 

gera það ekki. Athugasemdir þeirra snéru að aðbúnaði á svæðinu, fjölbreyttari 

markaðssetningu á hrossum sem koma fram á mótinu og betra upplýsingaflæði á 

ensku/þýsku. 
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Umræður 

Eins og fram kom í upphafi ritgerðar var tilgangur rannsóknarinnar að afla gagna um 

væntingar  og upplifun gesta á Landsmóti hestamanna sem haldið var á Hellu árið 2014. 

Rannsóknin kom fram með gögn sem sýna skoðanir gesta á framkvæmd og skipulagi mótsins 

og hjálpa til við að varpa ljósi á þann lærdóm sem draga má af væntingum og upplifun gesta 

sem sækja Landsmót heim. Spurningalistar voru sendir út á ensku og íslensku og hér er því 

verið að skoða svör tveggja mismunandi hópa, tekið er fram þegar við á um hvorn hópinn er 

að ræða.  

Flestir þeirra sem svöruðu spurningalistunum voru konur sem kom ekki á óvart þar sem 

íslenski hesturinn og keppni í kringum hann hefur þótt meira kvennasport, samkvæmt 

meðlimaskráningu í aðildarfélögum FEIF (FEIF, á.á.). Á Íslandi er þetta þó enn íþrótt þar 

sem karlar eru í meirihluti þeirra sem keppa, þó eflaust sé kynjahlutfallið jafnara þegar kemur 

að þeim sem stunda hestamennsku sér til ánægju og yndisauka (Landssamband 

hestamannafélaga, á.á.).  

Athygli vakti að svarendur enska spurningalistans eru yngri en þeir sem svöruðu listanum á 

íslensku. Hvað veldur því er ekki ljóst  en aldursbil þeirra sem svöruðu íslenska listanum var 

þó töluvert breitt, með elsta þátttakandann fæddan 1928 og þann yngsta 1996. Stærsti hluti 

þeirra sem svöruðu íslenska listanum voru á aldursbilinu 39-48 ára og þar á eftir komu 

þátttakendur á aldrinum 49-58 ára. Er þetta eitt af þeim atriðum sem vert er að hafa í huga 

þegar leitast er við að koma til móts við væntingar þessara tveggja markhópa sem eru 

innlendir og erlendir gestir Landsmóts. Það hefur komið fram að í stuttum og löngum 

hestaferðum er töluverður munur á væntingum og þörfum innlendra og erlendra gesta 

(Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 2015a). 

Hvað dvalarlengd gesta á Landsmóti varðar þá er athyglisvert að sjá að fleiri gestir en áður 

eru farnir að vera allt mótið (8 daga). Í rannsókn Hjörnýjar Snorradóttur (2010) voru 21% 

gesta sem sögðust vera 7 daga eða lengur en í rannsókninni sem hér er til umræðu sögðust 

35% gesta hafa verið 7 daga eða lengur. Þetta hlýtur að teljast gleðiefni fyrir aðstandendur 

mótsins en hafa ber í huga að í opnum athugasemdum kom fram gagnrýni á að mótið sé of 

langt og bæði þurfa að fækka hrossum og létta dagskrána. 

Þegar spurt var um þjóðerni fólks kom ekki á óvart að Þjóðverjar voru fjölmennasta þjóðin 

fyrir utan Ísland. Þar á eftir komu Svíþjóð, Danmörk og Noregur. Þessi uppröðun er í nokkru 

samræmi við fjöldatölur þeirra sem skráðir eru í Íslandshestafélög eftir löndum í Evrópu 

(FEIF, á.á.). 

Í upphafi spurningalistanna var spurt um kaupferil og markaðssetningu. Spurt var hvort 

gestum hafi fundist markaðssetning mótsins öflug. Athygli vakti að tæp 32% þeirra sem 

svöruðu íslenska spurningalistanum sögðust vera hlutlaus á meðan 41% þeirra sem svöruðu 

enska listanum sögðust hlutlaus. Þarna geta verið mismunandi skýringar á bakvið en þeir 

sem voru búsettir erlendis ættu eingöngu að hafa orðið varir við auglýsingar á netinu og í 

prentmiðlum á meðan þeir sem búsettir voru á Íslandi ættu líka að hafa séð auglýsingar í 

sjónvarpi og heyrt útvarpsauglýsingar. Það getur því verið eðlileg skýring á því að svo stór 

hluti erlendu gestanna valdi að vera hlutlaus við þessa fullyrðingu. Hvað innlendu gestina 

varðar má leiða líkur að því að hluti af svokölluðum fastagestum Landsmóts verði ekki varir 
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við auglýsingar á mótinu vegna þess að þeir séu nú þegar búnir að taka ákvörðun um að fara 

á mótið. Þessi hópur sem kallaður hefur verið fastagestir telur 2-3 þúsund manns og það er 

því ekki ólíklegt að svör frá þeim hópi hafi getað skekkt niðurstöður úr þessari spurningu. 

Þá vakti líka athygli að þeir sem fengu enska spurningalistann og ættu að hafa misst af 

útvarps- og sjónvarpsauglýsingum frá Landsmóti (vegna væntanlegrar búsetu erlendis) eru 

síður ósammála eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu að markaðssetning mótsins hafi verið 

öflug. Flestir þeirra sem svöruðu íslenska spurningalistanum urðu varir við kynningu á 

internetinu en síst varir við útvarpsauglýsingar. Má leiða að því líkur að það sé í takt við 

áherslur forsvarsmanna Landsmóts, þar sem þunginn var settur í auglýsingar á netinu. 

Í hlutanum um kaupferil og markaðssetningu var einnig spurt um umræðu um Landsmót, 

fyrir og eftir mót. Þeir sem fengu íslenska spurningalistann voru flestir sammála eða mjög 

sammála þeirri fullyrðingu að hafa heyrt jákvæða umræðu fyrir mót. Það hlutfall fellur þó 

töluvert þegar spurt var hvort gestir hefðu orðið varir við jákvæða umræðu eftir mót en 11% 

færri gestir sögðust hafa heyrt jákvæða umræðu eftir mót.  

Þeir sem svöruðu enska spurningalistanum voru jákvæðari í svörum sínum en mikill 

meirihluti sagðist hafa heyrt jákvæða umræðu um Landsmót bæði fyrir og eftir mót. Þó voru 

fleiri sem heyrðu jákvæða umræðu fyrir mót. Eins og áður hefur komið fram voru 

veðurskilyrði á Landsmóti hestamanna 2014 á Hellu afar erfiðar og það má leiða líkur að því 

að það hafi að einhverju leyti haft áhrif á umræðu eftir mót. Það þarf þó ekki að vera eina 

ástæðan fyrir því að jákvæð umræða var minni eftir mót en fyrir mót því eins og kom fram í 

opnum spurningum var ýmislegt annað sem gestir gerðu athugasemdir við (tjaldsvæði, 

klósett, úrval af hollum mat). 

Gestir voru einnig spurðir hvort þeir hefðu orðið varir við neikvæða umræðu um Landsmót, 

bæði fyrir og eftir mót. Svör þeirra sem fengu íslenska listann gáfu til kynna að neikvæð 

umræða hafi verið meiri eftir mót, sem er í samræmi við svör þeirra varðandi það hvort þeir 

hefðu heyrt jákvæða umræðu eftir mót. Svo virðist því vera sem umræða innanlands um 

Landsmót hafi verið neikvæðari eftir mót. Hvað enska spurningalistann varðar sýna svör 

þeirra sem spurðir voru hvort þeir hafi heyrt neikvæða umræðu fyrir eða eftir mót að ekki 

hafi heyrst mikil neikvæð umræða fyrir mót en hún hafi hins vegar heyrst eftir mót. Gera má 

ráð fyrir að þar hafi veðrið vegið þungt eins og áberandi var í opnu spurningunum óháð 

þjóðerni. Slík umræða hefur áður komið fram eftir Landsmót. (Hilda Karen Garðarsdóttir, 

2008). 

Spurt var hvort gestir vissu til þess að miðaverð hafi stoppað fólk í að mæta á mót. Flestir 

sögðust sammála eða mjög sammála fullyrðingunni en athygli vekur hversu margir segjast 

vera hlutlausir. Í opnu spurningunum kom fram nokkur gagnrýni á miðaverð en einnig hefur 

umræðan á Íslandi oft snúist um það hversu hátt miðaverðið á Landsmót sé og það verði að 

stemma stigu við hækkandi miðaverði. 

Í opnu spurningunum eftir fyrsta hluta spurningalistans komu fram athugasemdir sem snéru 

helst að staðarvali Landsmóta sem og veðurskilyrðum á mótinu 2014. Margir tóku það 

sérstaklega fram að neikvæð umfjöllun og umræða um mót ætti að skrifast nær eingöngu á 

veðuraðstæður. Þeir sem svöruðu enska spurningalistanum minntust síður á staðarval sem 

gefur til kynna að sú umræða sem lengi hefur verið um staðarval mótanna komi nær 

eingöngu frá fólki búsettu á Íslandi. Sú umræða er ekki ný af nálinni en í Hestinum okkar 

árið 1994 þar sem rökrætt var um staðarval Landsmóta komu fram margar og mismunandi 

skoðanir en flestir gerðu sér þó grein fyrir því að kröfur til mótsins væru orðnar miklar og 
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staður sem hýsir Landsmót þarf að geta staðið undir þeim kröfum (Hesturinn okkar, 1994; 

Hilda Karen Garðarsdóttir, 2008). 

Næsti hluti spurningalistans snéri að gæðum þjónustu og þar snérist hluti spurninganna um 

ánægju með þær dagskrárbreytingar sem gera þurfti vegna veðurs. Svo fór að meirihluti allra 

þátttakenda reyndist ánægður með þær breytingar sem gerðar voru. Þá voru flestir almennt 

ánægðir með aðgengi að upplýsingum um dagskrárbreytingar. Erlendu gestirnir komu þó 

með athugasemdir í opnu spurningunum sem snéru að því að upplýsingagjöf á ensku hafi 

verið misgóð. Áður hefur komið fram að upplifun Íslendings og erlends gests á mótinu er 

ekki sú sama (Guðrún Helgadóttir og Katherine Daspher, 2016). Áhugavert væri að kanna 

það hvort það stafi af því að væntingar innlendra og erlendra gesta séu ekki þær sömu.  

Þegar spurt var út í hvort áhorfendasvæði hafi staðist væntingar gesta voru það frekar þeir 

sem svöruðu íslenska spurningalistanum sem voru ánægðir með áhorfendasvæði. Erlendu 

gestirnir létu þó í ljós óánægju í opnu spurningunum og snérist sú gagnrýni helst að því að 

gæsla á stúkusvæði hafi ekki verið nægjanlega góð.  

Þeir sem svöruðu enska spurningalistanum voru ánægðari með salernis- og 

hreinlætisaðstöðu heldur en þeir sem svöruðu íslenska spurningalistanum. Athygli vekur að 

16% þeirra sem svöruðu íslenska listanum sögðust hlutlaus þegar kom að fullyrðingunni 

„salerni og hreinlætisaðstaða stóðust mínar væntingar“ en í ritgerð Hjörnýjar Snorradóttur 

(2010) kom fram mikil gagnrýni á að salernismál hafi ekki verið í lagi á Landsmóti á Hellu 

2008 og viðmælendur Hjörnýjar flestir sammála um að salernismál séu afar mikilvægt atriði 

þegar kemur að því að halda gott Landsmót. Því vekur það athygli að svo stór hluti innlendra 

þátttakenda skuli kjósa að sitja hjá við þessa spurningu því gera má ráð fyrir að allir gestir 

mótsins hafi þurft að nýta sér þessa aðstöðu á einhverjum tímapunkti. 

Þegar spurt var hvort tjaldsvæði hafi staðist væntingar gesta kemur ekki á óvart að fæstir 

þeirra sem svöruðu enska spurningalistanum tóku afstöðu sem kemur til af því að fæstir 

erlendu gestanna hafa nýtt sér tjaldsvæði mótsins. Í ritgerð Hjörnýjar Snorradóttur (2010) 

voru erlendir hagsmunaaðilar spurðir að því hvers konar gistingu þeir myndu kjósa og þar 

svöruðu rúmlega fjórðungur þátttakanda að þeir myndu vilja nýta sér tjaldsvæði á mótsstað 

en í opnum athugasemdum kom fram að fólk vill vera sem næst mótsstaðnum. Að sama 

skapi vekur það athygli að stór hluti þeirra sem svara íslenska listanum kýs að vera hlutlaus 

þegar kemur að þessari spurningu en tjaldsvæðin voru líka nefnd í ritgerð Hjörnýjar 

Snorradóttur (2010) sem atriði sem þarf að vera í lagi ef halda á gott Landsmót. Það er því 

ákveðin niðurstaða í sjálfu sér að svo stór hluti (41%) innlendra gesta kjósi að taka ekki 

afstöðu til þess hvort tjaldsvæðin hafi staðist væntingar fólks. Uppselt var í hjólhýsastæðin 

sem seld voru fyrir mótið 2014 og almennu tjaldsvæðin sömuleiðis vel nýtt og því ljóst að 

einhver hluti þeirra sem svaraði spurningalistanum mun hafa nýtt sér tjaldsvæði mótsins. 

Svarendur spurningalistanna nýttu sér hins vegar opnu spurningarnar til að koma skoðunum 

sínum á framfæri en þar tiltóku margir að salernismál hafi ekki verið í góðu lagi og að bæta 

þurfi skipulag á tjaldsvæðum og bílastæðum. 

Næsti kafli í spurningalistanum snéri að vöruframboði og þjónustu. Þar var meðal annars 

spurt út í ánægju með verð og vöruframboð í matar- og markaðstjöldum Landsmóts. Ánægja 

virtist vera með vöruframboð í markaðstjaldi samkvæmt svörum þeirra sem fengu íslenska 

spurningalistann en þó vekur athygli hversu margir sögðust vera hlutlausir (36%). Hvort 

fjöldi þeirra sem sagðist vera hlutlaus stafar af því að viðkomandi gestir hafi ekki heimsótt 

markaðstjaldið skal ósagt. Færri voru hlutlausir þegar kom að svörum þeirra sem fengu enska 

spurningalistann en þar voru töluvert fleiri óánægðir með vöruframboðið. Í opnu 
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athugasemdunum nefndu nokkrir að meira úrval hefði mátt vera af hestatengdum vörum og 

minna af almennum sölubásum. Í kjölfar spurningar um vöruframboð var spurt um ánægju 

með verðlagningu í markaðstjaldi og þar vekur helst athygli hversu margir af þeim sem 

svöruðu enska spurningalistanum kusu að vera hlutlausir en ríflega 54% svarenda svöruðu á 

þann veg.  

Almenn ánægja var með þjónustu í markaðstjaldinu en þó voru töluvert fleiri af þeim sem 

svöruðu íslenska spurningalistanum sem kusu að vera hlutlaus. Ekki var eins mikil ánægja 

með þjónustu í matartjaldi Landsmóts en töluvert af svörum sem komu í gegnum opnu 

spurningarnar snéru að þjónustu og vöruframboði í matartjaldinu. Tjaldið þótti of lítið, 

sumum þótti það illa skipulagt og hreinlæti ábótavant. Þá nefndu margir að bjóða hefði þurft 

upp á hollari valmöguleika og minna af svokölluðu sjoppufæði (hamborgarar, pylsur, pítsur). 

Töluverð ónægja var einnig með verðlagningu í matartjaldi en sögðust ríflega 30% svarendur 

beggja spurningalista vera hlutlaus þegar kom að spurningu um verðlagningu á mat. 

Í lok spurningalistanna kom kafli um heildaránægju gesta. Þar voru gestir spurðir út í ánægju 

með mótið í heild, sem og skipulag og framkvæmd mótsins. Töluverður munur var á svörum 

milli spurningalista en heildaránægja með mótið var mun meiri hjá þeim sem svöruðu enska 

listanum heldur en þeim sem svöruðu spurningalistanum á íslensku. Þá vekur athygli hversu 

stór hluti þeirra sem svöruðu íslenska listanum kýs að vera hlutlaus. 

Spurt var hvort veitingasala á mótinu hefði verið vel skipulögð og þar vekur athygli að báðir 

hópar svara á þann veg að um 40% svarenda segjast vera hlutlaus. Það er athyglisvert í ljósi 

þess hversu margir skrifuðu athugasemdir um veitingasöluna í opnum spurningum. Hvort 

þeir gestir hafi svarað þessari tilteknu spurningu með hlutleysi en síðan komið skoðunum 

sínum á framfæri í gegnum opnar spurningar gæti vel verið. 

Þegar spurt var hvort aðgangseyrir hafi verið í góðu samræmi við veitta þjónustu og aðstöðu 

fyrir gesti voru það þeir sem svöruðu enska listanum sem voru frekar sammála 

fullyrðingunni en svarendur íslenska listans voru frekar ósammála eða mjög ósammála. 

Í lokin voru gestir spurðir hvort þeir hafi verið ánægðir með dvöl sína á Landsmóti 

hestamanna 2014. Mikill meirihluti allra svarenda sagðist vera ánægður með dvöl sína á 

mótinu en þeir sem svöruðu enska listanum voru þó hlutfallslega ánægðari með dvöl sína. 

Eftir kaflann um heildaránægju var boðið upp á að koma með athugasemdir. Þær 

athugasemdir snéru helst að lengd mótsins og þéttri dagskrá, staðarvalið var enn og aftur 

fyrirferðarmikið og erlendir gestir minntust á aðbúnað og betra upplýsingaflæði. Þá vakti 

athygli að margir nýttu opnu spurninguna í að koma því á framfæri að mótið hafi í heildina 

verið mjög skemmtilegt og hestakosturinn frábær. Enn aðrir tóku það fram að þrátt fyrir 

slæmt veður alla vikuna hafi ræst úr mótinu, þökk sé góðum hrossum og skemmtilegri 

stemningu. 

Að mati rannsakanda er það athyglisvert hversu oft þeir sem svöruðu íslenska 

spurningalistanum sögðust vera hlutlausir, sé miðað við hversu mikil og oft á tíðum óvægin 

umræða tíðkast í íslenskum netheimum. 

Landsmót hestamanna flokkast sem smærri íþróttaviðburður en smærri íþróttaviðburðir eru 

taldir hafa jákvæð áhrif á samfélagið sem heldur viðburðinn (Walo, Bull og Breen, 1996; 

Gibson, Willming og Holdnak, 2003). Uppbygging íþróttatengdrar ferðaþjónustu er þannig 

afar mikilvæg og getur skipt samfélög miklu máli (Sveinbjörn Sveinbjörnsson o.fl., 2011). 

Íþróttaferðamennska er talin munu vaxa hraðar en hefðbundin ferðamennska (Weed, 2006) 

og því eru þær upplýsingar sem rannsókn þessi skilar um væntingar gesta til Landsmót 
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mikilvægt innlegg í frekari uppbyggingu og þróun Landsmóts hestamanna sem 

íþróttaviðburðar.  

Hestamennska er grein sem veltir miklu peningum í Evrópu, bæði sem atvinnugrein og 

áhugamál (European Horse Network, 2010) og á Íslandi eru árlega seldir hestar úr landi 

fyrir fleiri hundruð milljónir (Hagstofa Íslands, 2014). Íþróttaviðburðurinn Landsmót 

hestamanna ætti því að geta nýtt sér þann söluglugga til frekari markaðssetningar á 

viðburðinum. Samkvæmt skýrslu Íslandsstofu um stefnumótun í markaðssetningu á 

íslenska hestinum kemur fram að markhópurinn sem einblína skuli á samanstandi meðal 

annars af þeim sem nú þegar eiga íslenska hesta á erlendri grundu (2015). Sá markhópur 

þekkir íslenska hestinn og heldur tryggð við hann. Bein markaðssetning á Landsmóti til 

þessa markhóps ætti að falla í góðan jarðveg þar sem sá markhópur hefur jákvæða fyrri 

reynslu af íslenska hestinum (Bitner og Zeithaml, 2003). 

Hér hefur verið farið yfir væntingar og upplifanir gesta á Landsmóti hestamanna árið 2014. 

Þær upplýsingar sem koma fram í þessari rannsókn geta nýst sem góð viðbót við þann 

gagnagrunn sem nú þegar er til um Landsmót hestamanna (Hjörný Snorradóttir, 2010; 

Guðrún Helgadóttir og Katherine Daspher, 2016). Sá gagnagrunnur gerir aðstandendum 

Landsmóts hestamanna auðveldara að standa undir væntingum gesta sinna og þannig veita 

betri þjónustu (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1993).  

Þá má ætla að þessi rannsókn ásamt rannsókn Katherine Daspher og Guðrúnar Helgadóttur 

(2016) frá Landsmóti í Reykjavík 2012 mun styðja við framtíðarmótun Landsmóts sem 

viðburðar, sem og annarra hestaíþróttaviðburða. Rannsóknirnar gefa innsýn inn í upplifun 

gesta af mótinu, hverju má breyta og hvað má bæta. Rannsókn Guðrúnar og Katherine 

varpar einnig ljósi á það hvernig Íslendingur upplifir Landsmót á móti því hvernig erlendur 

gestur upplifir mótið, með öðrum orðum sýnir rannsóknin fram á að innlendur gestur og 

erlendur gestur upplifa mótið ekki á sama hátt vegna þess að annar er heimamaður og hinn 

ekki. Hægt væri að beita þeirri nálgun á gögnin sem hér um ræðir, og skoða hvort og þá 

hvernig væntingar erlendu gestanna eru frábrugðnar væntingum innlendra gesta, og þá í 

framhaldinu hvort að þessir tveir markhópar upplifi mótið að sama skapi á mismunandi 

máta. 

Líkt og fram kom í niðurstöður höfðu margir gestir á Landsmóti 2014 komið áður á mót og 

höfðu þannig fyrirfram þekkingu á mótinu og fyrirkomulagi þess. Sú fyrirfram þekking á 

viðburðinum getur haft áhrif á væntingar gesta til viðburðarins (Bitner og Zeithaml, 2003) 

og því væri áhugavert að skoða svör þeirra sem áður hafa komið á mót til hliðsjónar við svör 

þeirra sem voru að koma á Landsmót í fyrsta sinn. 

Höfundur ritgerðarinnar var líkt og áður hefur komið fram starfsmaður Landsmóts 

hestamanna til fjölda ára. Erfitt reyndist oft að gera skil á milli starfsmannsins Önnu Lilju 

og nemandans Önnu Lilju. Hvort þeir örðugleikar skili sér inn í ritgerðina og val á 

viðfangsefni er ekki gott að segja. Kosturinn við að þekkja viðburðinn Landsmót bæði sem 

gestur og sem starfsmaður vegur þó líklega töluvert meira heldur en að hefði höfundur komið 

að viðburðinum sem auðu blaði. Líkt og að umburðarlyndi gagnvart þjónustu er meira ef 

gesturinn þekkir fyrirtækið og hefur reynslu af viðskiptum við það (Zeithaml, Bitner og 

Gremler, 2006) má segja að umburðarlyndi höfundar til þessa viðfangsefnis sé töluvert 

meira, sökum þess hversu vel höfundur þekkti til Landsmóts þegar rannsókn þessi hófst. 
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Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum úr þessari rannsókn virðast gestir Landsmóts ekki vilja 

miklar breytingar á skipulagi eða framkvæmd mótsins en jafnframt kemur fram að 

grunnstoðir eins og matarmál, hreinlætismál og tjaldsvæði verði að vera í góðu lagi. Sé reynt 

að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í upphafi: Hvaða lærdóm má draga 

af væntingum og upplifunum gesta sem sækja íþróttaviðburð líkt og Landsmót hestamanna 

má segja að upplifun  gesta af mótinu hafi almennt verið góð sé litið til þeirra gagna sem 

komu fram í þessari rannsókn. Almenn ánægja var með mótið í heild. Viðburðurinn virðist 

einnig standa undir væntingum gesta en grunnskipulag Landsmóts hefur lítið breyst 

undanfarin 6-7 mót og það gæti því verið ein af ástæðum þess að mótið stendur undir 

væntingum. Með því er átt við að þeir sem áður hafa sótt Landsmót heim vita að hverju þeir 

ganga og hverju þeir mega eiga von á.  

Líkt og og var nefnt hér að framan hjálpar vörumerkjarýni við að skilgreina markhóp 

tiltekins vörumerkis og að skilja betur hver ímynd þess vörumerkis er út á við (Keller, 

2006). Að mati rannsakanda þessarar rannsóknar myndi slík vörumerkjarýni auðvelda 

Landsmóti hestamanna að festa sig í sessi sem vörumerki og þá hugsanlega í framhaldinu 

skapa sterkari markað fyrir íslenska hestinn erlendis. Þær samantektir sem nú eru til um 

vörumerkið íslenski hesturinn (Tinna Dögg Kjartansdóttir og Friðrik Eysteinsson, 2012; 

Íslandsstofa, 2015) hjálpa þannig til við að skilgreina þá markhópa sem aðilar í 

hestatengdri ferðaþjónustu ættu að líta til. Nú er svo komið að hestatengd ferðaþjónusta 

teygir sig æ víðar og nær yfir stærra svið en að geta boðið gestum í stuttan reiðtúr. 

Stóðréttir, göngur, hestaleikhús, og hestaíþróttaviðburðir standa nú fyrir þeirri fjölbreytni 

sem hestatengd ferðaþjónusta býður upp (Ingibjörg Sigurðardóttir og Guðrún Helgadóttir, 

2015b). 

Í framhaldi af þessari ritgerð væri áhugavert að skoða hvort væntingar og upplifun þeirra 

sem eru að koma á Landsmót í fyrsta skipti eru að einhverju leyti öðruvísi en væntingar 

þeirra sem áður hafa komið á Landsmót. Ekki er hægt að útiloka að þeir sem áður hafa farið 

á Landsmót haldi tryggð við mótið af gömlum vana, hvort sem það stendur fyllilega undir 

væntingum eður ei. Framkvæmd mótsins virðist henta gestum vel, mótin mega þó ekki vera 

lengri og létta má á dagskránni samkvæmt athugasemdum frá þátttakendum 

rannsóknarinnar. Það má því segja að sá lærdómur sem draga má af viðburðinum Landsmóti 

hestamanna er að hugmyndafræðilega séð er viðburðurinn á réttri leið. Mótið stendur að 

mestu undir væntingum gesta sem ætti að vera ágætt merki um að þróun viðburðarins er á 

réttri leið. Mikilvægt er þó að taka tillit til þeirra athugasemda sem fram hafa komið varðandi 

skipulagningu og framkvæmd viðburðarins, svo upplifun  gesta af mótum framtíðarinnar 

verði að sama skapi jákvæð líkt og gestir Landsmót 2014 upplifðu. 
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Lokaorð 

Í upphafi þessarar rannsóknar voru lykilhugtökin væntingar og upplifun sérstaklega valin 

sem lykilhugtök þessarar ritgerðar. Rannsókn þessi beindist að væntingum og upplifun gesta 

á Landsmóti hestamanna á Hellu 2014. Þau gögn sem rannsóknin skilaði og farið hefur verið 

yfir að hluta hér eru gott innlegg í ört stækkandi gagnagrunn um hestatengda viðburði  á 

Íslandi, sérstaklega Landsmót hestamanna. Frekari úrvinnsla gagnanna þar sem ákveðin 

atriði eru dregin betur fram eru næstu skref. Í þessari ritgerð var beitt lýsandi tölfræði sem 

dregur upp mynd af viðfangsefninu og svarar þeim spurningum sem ætlunin var að svara í 

þessu verkefni. Umfang gagnanna er töluvert og eru tækifæri til frekari úrvinnslu þeirra 

töluverð. Áhugavert væri að skoða svör þátttakenda eftir aldursbili og kyni og einnig hvort 

markhóparnir tveir, innlendir og erlendir gestir, hafi sömu væntingar til mótsins og þá í 

framhaldinu sömu upplifun af því að sækja Landsmót heim. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

gefa til kynna að almennt séu gestir mótsins ánægðir með fyrirkomulag mótsins en fróðlegt 

væri að rannsaka væntingar þeirra til mótsins betur og taka þá breytur eins og kyn og 

búsetuland með inn í reikninginn. Rannsókn þessi var byrjunin og framhaldið býður upp á 

fjölda möguleika. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 – kynningarbréf á íslensku 

 

Ágæti viðtakandi, 

Könnun þessi er hluti af lokaverkefni mínu í framhaldsnámi (MA) í ferðamálafræði við 

ferðamáladeild Háskólans á Hólum. Leiðbeinandi minn er Ingibjörg Sigurðardóttir. 

Könnunin er send til gesta sem keyptu miða á Landsmót hestamanna 2014. Markmið 

könnunarinnar er að kanna væntingar og upplifun gesta á landsmóti hestamanna. Stjórn 

Landsmóts hestamanna ehf. hefur gefið leyfi fyrir þessari könnun. Hún  er nafnlaus og ekki 

verður hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda. Þátttaka þín er mikilvæg fyrir 

hestamennskuna sem atvinnugrein og þróun Landsmóts sem viðburðar.  

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

 

Anna Lilja Pétursdóttir 

anlp@mail.holar.is  

 

mailto:anlp@mail.holar.is
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Viðauki 2 – kynningarbréf á ensku 

 

Dear participant, 

This questionnaire is a part of my MA research in tourism studies at Holar University 

College, Iceland.  My supervisor is Ingibjörg Sigurðardóttir assistant professor. The 

questionnaire is sent out to guests who attended Landsmót 2014 in Iceland. The aim of the 

questionnaire is to research guests’ expectations and experience of Landsmót 2014. The 

directing board of Landsmót has given permission to send this out to the guests of the 

event. The questionnaire is anonymous and untraceable to participants.  Your participation 

is important for the horse industry in Iceland, and for the development of Landsmót as an 

event. 

Thank you for your participation. 

Anna Lilja Pétursdóttir 

anlp@mail.holar.is 

 

 

mailto:anlp@mail.holar.is
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Viðauki 3 – íslenskur spurningalisti 

Fyrsti hluti: Upplifun af viðburði og þjónustu 

Í fyrri hluta könnunarinnar eru spurningar varðandi upplifun þína af viðburðinum og þeirri 

þjónustu sem þér var veitt sem gesti á mótinu.  

Hér á eftir fara nokkrar fullyrðingar sem þú ert beðin/n um að taka afstöðu til. Það á aðeins 

að merkja við einn valmöguleika við hverja fullyrðingu. Talan 5 merkir að þú ert mjög 

sammála viðkomandi fullyrðingu, talan 1 þýðir að þú ert mjög ósammála og talan 3 er 

hlutlaus.  

 

Kaupferill og markaðssetning 

1. Mér fannst markaðssetning mótsins vera öflug. 

2. Ég heyrði kynningu á mótinu í útvarpi 

3. Ég sá kynningu á landsmóti á netinu 

4. Ég sá kynningu á landsmóti í prentmiðlum 

5. Fyrir mót heyrði ég af jákvæðri umræðu um landsmót manna á meðal. 

6. Fyrir mót heyrði ég af neikvæðri umræðu um landsmót manna á meðal. 

7. Eftir mót heyrði ég jákvæða umræðu manna á meðal 

8. Eftir mót heyrði ég neikvæða umræðu manna á meðal. 

9. Staðsetning mótsins, á Gaddstaðaflötum á Hellu, hafði mikil áhrif á ákvörðun mína 

að koma á mótið. 

10. Heildarkostnaður við að fara á landsmót var meðal þess sem ég íhugaði þegar ég 

ákvað að fara á mótið. 

11. Ég veit um marga sem mættu ekki á mótið því miðaverð var svo hátt. 

12. Ferlið við miðakaupin virkaði vel 

Opin spurning: 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við varðandi spurningarnar hér að ofan? 

 

Gæði þjónustu 

1. Tímasetningar í dagskrá stóðust nema þegar fresta varð dagskrá vegna veðurs 

2. Vel tókst til við dagskrárbreytingar vegna óvæntra veðurskilyrða 

3. Upplýsingar um breytingar á dagskrá voru aðgengilegar 

4. Starfsfólk landsmóts sýndi gott viðmót 

5. Starfsmenn landsmóts gátu veitt þær upplýsingar sem ég þurfti 

6. Ég gat alltaf fundið starfsfólk til að leita til ef ég þurfti á að halda 

7. Þulir landsmóts stóðu sig vel 

8. Þulir landsmóts kynntu of lítið á tungumáli sem ég skil 

9. Viðburðurinn var vel skipulagður 
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10. Framkvæmd landsmóts gekk vel miðað við aðstæður 

11. Reynt var að koma til móts við þarfir ólíkra hópa á mótinu 

12. Áhorfendasvæði stóðust mínar væntingar 

13. Salerni og hreinlætisaðstaða stóðust mínar væntingar 

14. Tjaldsvæði stóðust mínar væntingar 

15. Reiðvellir og aðstaða fyrir knapa var góð 

16. Mótssvæðið var vel úr garði gert til að hýsa slíkan viðburð 

17. Öryggisgæsla var góð á mótinu 

18. Umferð á mótinu gekk greiðlega  

19. Bílastæði voru vel skipulögð 

 

Opin spurning: 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við varðandi spurningarnar hér fyrir ofan (gæði þjónustu)? 

 

Vöruframboð og þjónusta 

1. Ég var ánægð(ur) með vöruframboð í markaðstjaldi landsmóts 

2. Ég var ánægð(ur) með þjónustu í markaðstjaldi landsmóts 

3. Ég var ánægð(ur) með skipulag í markaðstjaldi landsmóts 

4. Ég var ánægð(ur) með verðlagningu í markaðstjaldi landsmóts 

5. Ég var ánægð(ur) með verðlagningu í matartjaldi landsmóts 

6. Ég var ánægð(ur) með gæði matar í matartjaldi landsmóts 

7. Ég var ánægð með þjónustu í matartjaldi landsmóts 

 

Heildaránægja 

1. Skipulag dagskrár á mótinu var góð 

2. Veitingasala á mótinu var vel skipulögð 

3. Ég var ánægð(ur) með skemmtidagskrá mótsins (kvöldvökur, brekkusöng og 

skemmtun í tjaldi) 

4. Ég var ánægð(ur) með afþreyingu fyrir börn á svæðinu 

5. Ég var ánægð(ur) með stjórnun og skipulag mótsins 

6. Aðgangseyrir að mótinu var í góðu samræmi við veitta þjónustu og aðstöðu fyrir 

gesti 

7. Ég var ánægð(ur) með dvöl mína á landsmóti hestamanna 

8. Ég geri ráð fyrir að koma á næsta landsmót hestamanna (2016) 

 

Annar hluti – bakgrunnsupplýsingar 

1. Hvert er kyn þitt? 
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a. Kona 

b. Karl 

 

2. Hvaða ár ertu fædd/ur? _________ 

 

3. Hvert er þjóðerni þitt? ______________ 

 

 

4. Í hvaða landi býrð þú? ______________ 

 

5. Hversu lengi varst þú á landsmóti hestamanna? 

a. 1 dag 

b. 2 daga  

c. 3 daga 

d. 4 daga 

e. 5 daga 

f. 6 daga 

g. 7 daga 

h. 8 daga 

 

6. Hversu oft hefur þú komið á landsmót hestamanna að mótinu 2014 meðtöldu? 

_____ 

 

7. Hvar keyptir þú miðann á mótið? 

a. Í gegnum miðasölu á www.landsmot.is 

b. Í gegnum miðasölu í hliðinu 

 

Opin spurning:  

8. Er eitthvað sem þú vilt bæta við varðandi upplifun þína af landsmóti? 

 

 

Takk fyrir þátttökuna 

 

http://www.landsmot.is/
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Viðauki 4 – enskur spurningalisti 

First part: Guest experience 

In the first part of the questionaire the questions focus on your experience of the event, and 

the service you received as a guest. 

The following section contains a few statements which you are asked to take a stand on. 

You should only choose one of the numbered options available for each statement. 

Choosing option number 5 means that you very much agree with the following statement. 

Choosing option number 1 means you very much disagree. Option number 3 is neutral. 

Use the option “not relevent” when the question does not apply to your experience. 

 

The purchase process and marketing 

1. The marketing of the event was powerful 

2. I heard the event advertised on  the radio 

3. I saw the event advertised on the internet 

4. I saw the event advertised in printed media 

5. Before the event I heard positive discussion about Landsmót 

6. Before the event I heard negative discussion about Landsmót 

7. After the event I heard positive discussion about Landsmót 

8. After the event I heard negative discussion about Landsmót 

9. The location of the event, at Hella, had a major impact on my decision to attend the 

event. 

10. The total cost of attending the event was one of the things I thought about when 

deciding to attend Landsmót. 

11. I know of many people who decided not to attend the event due to high ticket 

prices. 

12. I know of many people who decided not to attend the event due to high overall cost 

(ticket price, accommodation, etc.) 

13. The process of buying a ticket was efficient. 

Open question: Is there anything you would like to add to the questions above? 

Service quality 

1. The programme was on time except when it was delayed because of the weather 

2. Changes in the programme due to weather conditions were successful. 

3. Information about changes in the programme were accessible 

4. The staff of Landsmót were friendly. 

5. The staff of Landsmót could provide the information I needed, if asked. 

6. I could always find a member of the staff if needed. 

7. The commentators did a good job 

8. The commentators spoke a language I understand 



 

67 
 

9. The event as a whole was well organized. 

10. The execution of the event was successful  

11. The needs of different groups of guests were met 

12. Spectators areas met my expectations 

13. Toilets and sanitary areas met my expectations. 

14. The camping ground met my expectations. 

15. The riding tracks and facilities for riders were good. 

16. The showground area was well fitted for hosting an event like this. 

17. Security on site was good. 

18. Traffic to and from the event went well 

19. Traffic within the event went well 

20. Car parks at the event were well organized. 

 

Open question: Is there anything you would like to add to the questions above (about 

service quality)? 

 

Supply of goods and service 

1. I was satisfied with the supply of goods in the market tent 

2. I was satisfied with the service in the market tent 

3. I was satisfied with how the market tent was organised 

4. I was satisfied with the pricing in the market tent 

5. I was satisfied with the pricing in the food tent 

6. I was satisfied with the quality of the food in the food tent 

7. I was satisfied with the service in the food tent 

Open question: Is there anything you would like to add to the questions above (about 

goods and service)?  

 

Overall satisfaction 

1. The programme was well organised 

2. The catering service at the event was well organised 

3. I was satisfied with the entertainment programme 

4. I was satisfied with the entertainment for children at the event 

5. I was satisfied with the management and structure of the event 

6. The entrance fee was in accordance with the provided service and facilities for the 

guests. 

7. I was satisfied with my stay at Landsmót 

8. I plan to visit the next Landsmót (in 2016) 

Open question: Is there anything you would like to add to the questions above (about 

overall satisfaction)?  
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Second part – background information 

1. Your gender 

a. Female 

b. Male 

 

2. Year of birth _______ 

 

3. Nationality __________ 

 

4. In what country do you live? __________ 

 

5. How long did you stay at Landsmót? 

 

a. 1 day 

b. 2 days 

c. 3 days 

d. 4 days 

e. 5 days 

f. 6 days 

g. 7 days 

h. 8 days 

 

6. How often have you been to Landsmót, including Landsmót 2014? __________ 

 

7. Where did you buy your ticket? 

 

a. Through the online ticket sale at www.landsmot.is  

b. Through the ticket sale at the gate of Landsmót 

Open question: Is there anything you would like to add regarding your stay at, and 

experience of, Landsmót 2014? 

 

 

Thank you for participating 

 

 

 

 

 

 

http://www.landsmot.is/

