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Útdráttur 
Hlutverk íslenska hestsins hefur tekið talsverðum breytingum frá því að hann fyrst kom til 
landsins með landnámsmönnum. Alla tíð hefur hann þó verið órjúfanlegur hluti af sögu og 
menningu íslensku þjóðarinnar. Nú á tímum er hópur fólks sem hefur atvinnu af 
hestamennsku, með því að rækta hross, temja, þjálfa, kaupa og selja, bæði hér á landi og víðs 
vegar um heiminn. Íslenski hesturinn er þannig mikilvæg tekjulind fyrir þann hóp fólks sem 
hefur gert hestamennsku að atvinnu sinni. Í þessari rannsókn er sjónum beint að því gildi 
sem hestamennskan hefur fyrir atvinnumenn í hestaíþróttum. Þeir gegna mikilvægu 
hlutverki í því að vekja athygli á íslenska hestinum á erlendri grundu og þannig laða 
ferðamenn til Íslands. Þess vegna er mikilvægt að rannsaka hvað það er sem gerir það að 
verkum að fólk ákveður að helga sig hestaíþróttinni og gera hana að ævistarfi sínu. Markmið 
þessarar rannsóknar er að athuga hvernig hestamennskan getur haft mismunandi gildi fyrir 
atvinnumenn í hestaíþróttum. Framkvæmd var eigindleg rannsókn með þátttöku fjögurra 
íslenskra atvinnumanna í hestaíþróttum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 
íslenski hesturinn hefur mjög mikið tilfinningalegt gildi fyrir atvinnumennina sem rætt var 
við og enn fremur kom í ljós að íslenski hesturinn hefur félagslega þýðingu þar sem 
atvinnumenn í hestaíþróttum kynnast öðrum í sömu stöðu og líta á hestinn sem náinn vin.  

Abstract 
The Icelandic horse and its role have undergone considerable changes since it first came to 
Iceland with the settlers and has since been an integral part of the history and culture of the 
Icelandic nation. Nowadays, there is a group of people who have made horsemanship their 
profession by breeding horses, training, buying and selling them, both in their home country 
and around the world. The Icelandic horse can therefore be a source of income and it seems 
that it can play a very important role, that is to say for those who have dedicated 
horsemanship to their profession. Furthermore, people who have made horsemanship their 
profession make the Icelandic horse known abroad and thereby attract tourists to Iceland. 
Therefore, it is important to gain understanding of why people decide to make horsemanship 
their life-long profession. The aim of this study is to examine how the horsemanship can 
have different values for professionals in equestrian sports. With that being said, a qualitative 
study was carried out which consisted four individual interviews with Icelandic equestrian 
professionals. The main results of the study revealed that the Icelandic horse is very 
important for professionals in equestrian sports, their work also involves considerable 
emotional work. It was also revealed that the Icelandic horse has social significance, as 
professionals in equestrian sports get to know others in the same position and regard the 
horse as a close friend.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Formáli  
Hestamennska hefur notið gífurlegra vinsælda bæði hérlendis sem og erlendis og ættu flestir 
Íslendingar að kannast við hvað átt er við þegar hestamennsku ber á góma. Eftir nám mitt í 
ferðamálafræði við Háskóla Íslands fannst mér vanta töluverða umfjöllun um þá aðila sem 
hafa skipt miklu máli við að kynna íslenska hestinn erlendis og ýta undir hestatengda 
ferðaþjónustu. Hér er átt við atvinnumenn í hestaíþróttum og í ritgerðinni er þessari 
atvinnugrein gert hærra undir höfði með því að leyfa röddum atvinnumanna að heyrast. Við 
val á ritgerðarefni kom ekkert annað til greina en að skrifa um íslenska hestinn, sögu hans 
og hvaða gildi hann hefur fyrir atvinnumenn í hestaíþróttum því íslenski hesturinn hefur 
lengi verið afar þýðingarmikill fyrir mig. 

Íslenski hesturinn hefur spilað mikilvægt hlutverk í mínu lífi frá því að ég man eftir mér. Ég 
ólst upp í návist hans en báðir foreldrar mínir voru atvinnumenn og hestaunnendur fram í 
fingurgóma. Foreldrar mínir ólust einnig upp í návist íslenska hestsins og kynntust jafnframt 
í gegnum hestamennskuna. Sem ung stúlka fylgdi ég foreldrum mínum eftir sem skugginn á 
alla þá viðburði sem þau sóttu á vegum hestamennskunnar og fékk ég snemma að ferðast 
með föður mínum þar sem hann hélt námskeið erlendis fyrir aðra hestaunnendur. Ég byrjaði 
snemma að starfa við hestamennsku hjá foreldrum mínum sem þá ráku saman eigin rekstur 
og hestabúgarð. Sarfsemin snérist þá um að rækta, temja, þjálfa og selja hross. Frá því ég 
man eftir mér hef ég heillast af íslenska hestinum og hefur hann verið stór partur af lífi mínu 
allar götur síðan. Hestamennskan er enn í dag mín helsta atvinna en dagurinn byrjar og endar 
í hesthúsinu. Í ljósi þess var því afar áhugavert fyrir mig sem hestakonu að skoða gildi 
hestamennsku fyrir atvinnumenn í hestaíþróttum.  
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1 Inngangur 
Íslenski hesturinn hefur fylgt íslensku þjóðinni síðan land byggðist og rétt eins og þjóðin er 
hann talinn hafa mótast af aðstæðum hér á landi (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 
2004). Sé horft til baka virðist sem hesturinn hafi alla tíð skipað veglegan sess í hjörtum 
landsmanna og er list og handbragð forfeðranna, sem varðveist hefur í gegnum aldirnar, 
meðal annars vitnisburður þess. Ritaðar heimildir frá fyrri tímum eru þó ekki alltaf 
nákvæmar eða ítarlegar hvað varðar frásagnir af hestinum (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón 
Sveinsson, 2004). Þrátt fyrir það er ljóst að hlutverk íslenska hestsins hefur tekið talsverðum 
breytingum í gegnum tíðina. Heilt á litið má kannski segja að hann hafi farið frá því að vera 
nauðsynlegur og sjálfsagður hluti tilverunnar yfir í það að vera gleðigjafi í tómstundum. Í 
dag er hestamennska margslungið fyrirbæri sem krefst mikillar vinnu. Hún er jafnframt 
lífsstíll fólks sem helgar sig hestamennskunni allt árið um kring og í tengslum við hana hefur 
myndast afar fjölbreytt og áhugaverð menning (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 
2004). Hestamennska er stunduð víða sem áhugamál og tómstundagaman en aðrir hafa af 
henni atvinnu.  

Í þessari rannsókn er skyggnst inn í hugarheim þeirra sem hafa atvinnu af hestamennsku, þá 
sérstaklega þeirra sem hafa atvinnu af hestaíþróttum. Leitað er skilnings á upplifun þeirra af 
starfinu og með því dregið fram hvaða gildi, önnur en efnahagslegt gildi, hesturinn hefur 
fyrir þá sem hafa af honum atvinnu. Leitað er svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 
„Hvaða gildi eru fólgin í hestamennsku fyrir atvinnumenn í hestaíþróttum?“ Með þessu er 
jafnframt varpað ljósi á það sem gerir starfið eftirsóknarvert í huga atvinnumanna í 
hestaíþróttum. Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði og fólst gagnaöflun í viðtölum 
sem tekin voru við fjóra einstaklinga sem allir eru atvinnumenn í hestaíþróttum.  

Atvinnumenn í hestaíþróttum gegna mikilvægu hlutverki í því að kynna íslenska hestinn 
utan landsteinanna og þannig styðja við hestatengda ferðaþjónustu. Munurinn á atvinnu-
mennsku í hestaíþróttum og hestatengdri ferðaþjónustu felst einkum í því að hestatengd 
ferðaþjónusta snýst fyrst og fremst um það að selja ákveðna upplifun og afþreyingu fyrir 
viðskiptavini en atvinnumennskan felst fremur í því að búa til verðmæti úr hrossum og miðla 
þekkingu og ráðgjöf til viðskiptavina sinna með til að mynda reiðkennslu. Í ljósi þess að 
atvinnumenn í hestaíþróttum sinna þekkingarmiðlun eiga þeir stóran þátt í því að vekja 
athygli á íslenska hestinum og þess vegna er rannsóknin mikilvæg viðbót við fyrri rannsóknir 
á hestatengdri ferðaþjónustu og markaðssetningu íslenska hestsins. 

Nokkrar lokaritgerðir í íslenskum háskólum hafa fjallað um íslenska hestinn og þá 
sérstaklega út frá markaðssetningu hans. Þá hefur einnig verið fjallað um íslenska hestinn út 
frá menningarsögulegu samhengi. Vert er að nefna BS ritgerð Þórðar Freys Gestssonar 
(2011) í ferðamálafræði en hann rannsakaði upplifun af íslenska hestinum. Þar fjallar hann 
meðal annars um útbreiðslu íslenska hestsins, hestatengda ferðaþjónustu og samband manns 
og hests. Enn fremur er vert að nefna BS ritgerð Birnu Guðmundsdóttur (2019) en hún 
rannsakaði hvernig ólíkur rekstur hestaleiga getur tengt ferðamenn á mismunandi hátt við 
náttúru og dýr. BS ritgerð Steinunnar Reynisdóttur (2020) í ferðamálafræði er ný af nálinni 
og er einnig afar áhugaverð en hún rannsakaði markaðsverkefnið Horses of Iceland í 
samhengi við stöðu hestatengdrar ferðaþjónustu á Íslandi í dag. Í menningarsögulegu 
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samhengi má svo benda á BA ritgerð Erlu M. Hjartar Grétarsdóttur (2012) í mannfræði, en 
hún rannsakaði hlutverk íslenska hestsins í menningarsögu Íslendinga og hvernig það 
hlutverk, sem hann hefur leikið, hefur breyst í gegnum aldirnar. Vert er að benda á MA 
ritgerð Ástríðar Sigurðardóttur (2013) í menningarstjórnun en megnimarkmið hennar 
rannsóknar var að kanna viðhorf íbúa Skagafjarðar til hestamennsku og hvernig þeir hafa 
upplifað samskipti meðal hestamanna fyrr og nú. Að lokum má svo einnig nefna BA ritgerð 
Juliu Sgorsaly (2019) í íslensku sem öðru máli en hún rannsakaði hvort að íslenski hesturinn 
eigi þátt í því að laða til sín útlendinga hingað til landsins og hvort að hann hafi áhrif á 
tileinkun íslenskunnar meðal þeirra sem ákveða að hefja búsetu á Íslandi. Þessar sex ritgerðir 
eiga það sameiginlegt að fjalla um íslenska hestinn og þýðingu hans, rétt eins og sú rannsókn 
sem hér er kynnt. Nýmæli þeirrar rannsóknar sem hér er til umfjöllunar er að fjallað er um 
gildi íslenska hestsins út frá upplifun og viðhorfum atvinnumanna í hestaíþróttum. Þessi 
nálgun er ný innan fræðasamfélagsins og í ljósi þess að fjöldi fólks hefur atvinnu af því að 
temja hross og miðla þekkingu til viðskiptavina er rannsóknin mikilvæg viðbót við þá 
þekkingu sem þegar hefur skapast á íslenska hestinum og samfélagslegri þýðingu hans. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Á eftir inngangi er að finna umfjöllun um fræðilegar 
undirstöður rannsóknarinnar. Þar er fjallað almennt um íslenska hestinn, sögu hans og 
einkenni en einnig um samband manns og hests í sögulegu samhengi, í menningarlegu 
samhengi og loks í tilfinningalegu- og félagslegu samhengi. Í lok fræðilegrar umfjöllunar er 
atvinnumöguleikum í hestamennsku sögð skil, þ.e. atvinnumennsku og hestatengdri 
ferðaþjónustu annars vegar og hestaviðburðum og keppnismennsku hins vegar. Á eftir 
fræðilegri umfjöllun, í þriðja kafla ritgerðarinnar, er farið yfir þau gögn og aðferðir sem 
rannsóknin byggir á. Þar er að finna lýsingu á aðferðum grundaðrar kenningar, gagnaöflun 
og gagnagreiningu, auk þess sem þar er að finna upplýsingar um þátttakendur í rannsókninni. 
Í fjórða kafla er fjallað um niðurstöður viðtalsrannsóknar í fjórum hlutum, þ.e. hestamennska 
og fjölskyldutengsl, hestasamfélagið og lífsstíll, besti vinur mannsins og að skapa sér nafn. 
Í framhaldi að því verða niðurstöður rannsóknarinnar settar í fræðilegt samhengi og loks 
rannsóknarspurningu svarað. Í lokaorðum er svo greint frá því hvernig hægt er að nýta þá 
þekkingu sem hefur skapast við gerð rannsóknarinnar og í framhaldi af því bent á 
takmarkanir rannsóknarinnar og tillögur um frekari rannsóknir á tengdu viðfangsefni lagðar 
fram. 
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2 Fræðilegur grundvöllur rannsóknar 

2.1 Íslenski hesturinn 
Íslenski hesturinn á sér langa sögu og hefur fylgt íslensku þjóðinni frá upphafi. Talið er að 
hann hafi komið til landsins með landnámsmönnum frá Bretlandi og Skandinavíu í lok 
níundu aldar og hefur hann sem hestategund varðveist afar vel þrátt fyrir mikið mótlæti og 
erfiðar aðstæður (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Eftir komu íslenska 
hestsins til landsins þurfti hann smám saman að aðlagast betur náttúru og veðurfari en komst 
af heilu árin um kring án þess að fá hjálp frá manninum. Íslenski hesturinn er því í stakk 
búinn að standa af sér allskyns veðurfar og gengur svo gjarnan úr hárum þegar farið er að 
vora (Kristján B. Jónasson, 2008). Íslenski hesturinn er talinn vera afar kraftmikill stofn. 
Hann elst upp við góð skilyrði, það er að segja í frjálsu stóði, oftar en ekki á opnu landsvæði 
eða uppi á fjöllum og hefur þannig þurft að læra að bjarga sér sjálfur. Náttúra Íslands hefur 
því átt stóran þátt í því að móta hestategundina og er best hægt að lýsa honum út frá miklum 
vilja, sterkum taugum, góðu geðslagi og kjark (Anna Fjóla Gísladóttir, 2006). Þá er þróttur 
hans, þol og nægjusemi áberandi og er hann einnig talinn afar félagslyndur og vinalegur. 
Hann er mjúkur í hreyfingum sem gerir það að verkum að hann er allt í senn frábær 
keppnishestur, fjölskylduhestur og ferðahestur (Ingimar Sveinsson, 2010; sjá einnig Julia 
Sgorsaly, 2019).  

Talið er að íslenski hesturinn sé hreinræktaðasta hestakyn í heiminum. Hann er smærri en  
önnur hestakyn. Fullvaxinn er hann um 138 cm á herðakamb og vegur í kringum 360-370 
kg. Það er þó hins vegar að breytast og eru vísbendingar um að íslenski hesturinn sé að 
stækka töluvert (Stefán Aðalsteinsson, 2001; Emma Eyþórsdóttir og Ólafur Dýrmundsson, 
2004). Íslenski hesturinn er einnig eitt af örfáum hestakynum í heiminum sem býr bæði yfir 
skeiði og tölti en alls hefur hann fimm gangtegundir. Töltið er einmitt talið eitt sterkasta 
einkenni íslenska hestsins. Í ljósi þess var hestur ekki kallaður gæðingur nema hann byggi 
yfir öllum fimm gangtegundunum og ef skeiðið vantaði töldu menn að hesturinn væri ekki 
fullkominn (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Í nútímasamfélagi er hins 
vegar sagt að hestur sem býr yfir fimm gangtegundum sé alhliða gengur. Hestur sem býr yfir 
tölti en ekki skeiði er kallaður klárhestur eða fjórgangshestur (Gísli B. Björnsson og Hjalti 
Jón Sveinsson, 2004).  

Íslenski hesturinn býr yfir miklum litafjölbreytileika og má finna hátt í 11 mismunandi liti 
hér á landi (Stefán Aðalsteinsson, 2001). Á Íslandi hafa hrossaræktendur lagt kapp á að 
hrossin séu í ákveðnum litum og er það fyrir mörgum hrossaræktendum mikið áhugamál. 
Aftur á móti hafa hæfileikar hestsins jafnan meira vægi þó svo að liturinn sé alltaf góður 
kostur. Fyrir þá sem ekki þekkja íslenska hestinn gætu nafngiftir hestalitanna virkað svolítið 
ruglandi en hestur sem virðist vera svartur á lit er sagður vera brúnn, hestur sem virðist vera 
brúnn á lit er sagður vera jarpur og hestur sem virðist vera hvítur í augum margra er sagður 
vera grár. Því má í raun segja að ekki sé allt sem sýnist þegar kemur að því að þekkja bæði 
lit og nafn litanna í sundur (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004).  
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2.2 Samband manns og hests 

2.2.1 Í sögulegu samhengi 

Samband manns og hests má rekja langt aftur í aldir og svo virðist sem í huga mannsins hafi 
hesturinn átt sérstakan stað í stigveldi dýraríkisins (Mackay-Smith o.fl., 1984). Hlutverk 
hestsins í sambandi manns og hests hefur líklegast tekið talsverðum breytingum í tímans rás. 
Talið er að eitt sinn hafi hesturinn þjónað mannkyninu sem auðlind matar. Eftir að hafa orðið 
nærri útdauður er hins vegar talið að hesturinn hafi fengið nýtt hlutverk þegar farið var að 
temja hann. Menn gera sér í hugarlund að á einhverjum tímapunkti hafi maður sest á bak 
hests og að þannig hafi ný tengsl skapast milli manns og hests. Hesturinn fór þannig frá því 
að vera einungis matarauðlind yfir í það að vera reiðskjóti (Anthony, 1984; sjá einnig Þórður 
Freyr Gestsson, 2011). Kraftur hestsins var notaður til þess að létta fólki dagleg störf og 
gerði því kleift að ferðast langar vegalengdir (Zeitler-Feicht, 2004). Það má því telja líklegt 
að samband manns og hests, eða í það minnsta viðhorf mannsins til hestsins, hafi breyst í 
kjölfar þess. 

Þegar menn tóku hestinn í þjónustu sína fyrir um fimm þúsund árum varð maðurinn að temja 
hann og kenna honum í þeim tilgangi að hann gæti orðið honum að liði til vinnu og reiðar. 
Það varð því afar mikilvægt að hesturinn yrði taminn og þjálfaður í samræmi við eðli og 
hlutverk sitt (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Auðvitað er hesturinn ekki 
skapaður til þess að bera mann á baki sér og þess vegna er nauðsynlegt að byggja á þekkingu 
og skilningi á hestinum, bæði líkamlega og andlega. Ekki heldur hefur hesturinn þann 
meðfædda eiginleika að skilja þau merki sem maðurinn sendir honum í sínum samskiptum 
við hann og því er afar mikilvægt að vinna inn traust hestsins þannig að hesturinn geti litið 
á manninn sem sinn leiðtoga, í stuttu máli koma á leiðtogasambandi (Gísli B. Björnsson og 
Hjalti Jón Sveinsson, 2004). Íslenski hesturinn hefur gjarnan verið kallaður þarfasti þjónninn 
en hann hefur í gegnum aldanna rás verið notaður sem eins konar vinnuafl. Hann var þá 
talinn afar mikilvægur í daglegum störfum þó svo að hann hafi allt annað gildi í dag (Gunnar 
Bjarnason, 1969; sjá einnig Erla M. Hjartar Grétarsdóttir, 2012).  

2.2.2 Í menningarlegu samhengi 

Vitnisburð um mikilvægi íslenska hestsins er víða að finna (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón 
Sveinsson, 2004). Ljóð og þjóðsögur íslenskrar bókmenntasögu sýna að íslenski hesturinn 
gegndi ekki einungis hlutverki nytjaskepnu. Á Íslandi hafa hestur og maður verið tengdir 
sterkum böndum. Í Grettis sögu (1994) er meðal annars vikið að réttri meðferð á hestum og 
virðingu fyrir einstöku sambandi hests og eiganda. Í íslenskum bókmenntum frá 19. og 20. 
öld, einkum í rímum og ljóðum, eru einnig nákvæmar lýsingar á sambandi manns og hests 
(Guðrún Helgadóttir, 2006).  

Þjóðsögur hafa verið órjúfanlegur hluti af íslensku þjóðinni og gegna hestar og önnur dýr 
mikilvægu hlutverki í þjóðsögum. Bent hefur verið á að dýr geta fært manninn nær fortíðinni. 
Í gegnum þjóðsögur og bókmenntir getur til að mynda orðið til bæði ástar- og haturssamband 
við ákveðnar dýrategundir, allt eftir því hvernig sögurnar hafa verið kynntar manninum. 
Hefðir tengja auk þess dýr við gjörðir, hugmyndir og viðburði og þannig byggist upp 
menning. Það að hugsa um dýr út frá hefðum leysir ekki nein vandamál en hefðirnar geta 
hins vegar gefið manninum nýjar leiðir til að hugsa um dýrin, kynnast þeim og sögunum 
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sem hafa fylgt þeim í gegnum tíðina (Sax, 2007; sjá einnig Erla M. Hjartar Grétarsdóttir, 
2012).  
 
Þekkt er þjóðsagan á Suðurlandi af henni Jórunni í Jórvík. Jórunn var bóndadóttir sem varð 
ævareið þegar hestur föður hennar tapaði fyrir nágrannahesti í hestaati. Hún ákvað því í reiði 
sinni að rífa lærið af sigurhestinum og æddi af stað í átt að Ölfusá við Laxfoss. Svo langt 
gekk hún að hún settist svo að í Henglinum þar sem hún breyttist í tröllskessu (sjá Bjarni 
Harðarson, 2001). Af þessari þjóðsögu má ráða að hestar hafi verið mikið stolt á bæjum og 
það að eiga hest sem var góður til ats var mikils metið.  

Í ljóði Hannesar Hafstein (1968) má sjá annars konar lýsingu á sambandi manns og hests en 
hann tjáir upplifun sína sem eins konar frelsi við það að hleypa hratt á fáki sínum og þakkar 
honum loks fyrir eftirminnilega ferð (sjá einnig Guðrún Helgadóttir, 2006). Í ljóðinu má 
einnig sjá mikilvægt samspil hests og náttúru. Hannes lýsir samspili hests og náttúru sem 
svo að hesturinn sé einhvers konar partur af landslaginu. Hesturinn geisist um í náttúrunni á 
móti háum fjallahlíðum. Þá klýfur hann loftið og finnst sem fjöllin fljúgi. Faxið flaksast til í 
vindinum sem myndast við hreyfingu hestsins og hófahljóð heyrist við hvert einasta skref 
sem hann tekur er hann snertir jörð.  

Sprettur 

Ég berst á fáki fráum 
fram um veg. 
Mót fjallahlíðum háum 
hleypi ég. 
Og golan kyssir kinn. 
Og á harða, harða spretti 
hendist áfram klárinn minn. 
 
Það er sem fjöllin fljúgi 
móti mér; 
sem kólfur loftið kljúfi 
klárinn fer, 
og lund mín er svo létt, 
eins og gæti’ eg gjörvallt lífið 
geysað fram í einum sprett. 
 
Hve fjör í æðar færist 
fáknum með! 
Hve hjartað léttar hrærist! 
Hlær við geð, 
að finna fjörtök stinn! 
Þú ert mesti gæðagammur, 
góði Léttir, klárinn minn! 
 
Hve hátt ’ann lyftir hnakka, 
hvessir brá 
og hringar hreykinn makka. 
Horfið á! 
Sko, faxið flaksast til! 
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Grundin undir syngur söngva 
slétt við Léttis hófaspil. 
 
En læg nú sprettinn, Léttir, 
líttu á, 
við eigum brekku eftir, 
hún er há. 
Nú ægjum við fyrst ögn, 
áður söng og hófa hljóði 
förum rjúfa fjallaþögn. 
    (Hannes Hafstein, 1968, bls. 40). 

Hannes Hafstein var ekki einn um það að njóta þess að geisast um íslenska náttúru á hestbaki. 
Í heimildum er að finna ýmsar lýsingar á því að hesturinn hafi ekki einungis verið þarfur 
þjónn í vinnu í bændasamfélaginu heldur hafi tíðkast að fólk legði á hesta sína í frístundum 
sínum í þeim tilgangi að njóta. Bændur fóru í útreiðartúra sér til skemmtunar og riðu því 
ekki einungis til kirkju eða í kaupstað (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). 
Með aukinni þéttbýlismyndun og tæknivæðingu varð smám saman minni þörf á að nota hesta 
til vinnu en þess í stað tóku þeir að gegna mikilvægara hlutverki í tómstundaiðkun. 
Reykvíkingar stofnuðu til samtaka innan hestamennskunnar og það má því segja að 
hesturinn hafi fengið nýtt hlutverk. Sambandið á milli manns og hests tók breytingum og 
menn voru farnir að líta á íslenska hestinn öðrum augum. Þannig fór hesturinn meðal annars 
úr því að gegna þjónshlutverkinu í það að verða einn helsti gleðigjafi í tómstundum (Gísli 
B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004). En jafnvel þó að hlutverk hestsins hafi tekið 
breytingum er ekki óalgengt að hann sé enn beðinn um að framkvæma verkefni sem eru 
yfirþyrmandi bæði líkamlega og andlega. Hér skipta því samskipti manns og hests afar miklu 
máli vegna þess að hver sem skilur ekki hestinn nær ekki góðu og traustu sambandi við hann 
(Zeitler-Feicht, 2004).  

2.2.3 Í tilfinningalegu og félagslegu samhengi 

Hesturinn hefur yfirleitt mikið tilfinningalegt gildi og einmitt þess vegna getur verið flókið 
að hafa hestamennsku að atvinnu. Í rannsókn sem gerð var árið 2014 á gildi hestsins í 
hestaíþróttum koma skemmtilega fram tengsl og tilfinningar milli knapa og hests og þá 
sérstaklega hvernig aukin efnahagsleg pressa getur sett álag á það samband (Dashper, 2014). 
Í hestamennsku geta hestar nefnilega líka verið söluvara og seljast oftar en ekki fyrir verulega 
háar fjárhæðir en á sama tíma má ekki gleyma því að hestar eru miklar skynverur. Knapar 
eru oftar en ekki meðvitaðir um það en ásamt líkamlegum hæfileikum, þá er persónuleiki og 
önnur sérkenni hestanna oft þættir sem þeir sækjast eftir (Dashper, 2014).  

Heimur hestamennskunnar er af mörgum talinn vera knúinn áfram af fjárhagslegu álagi og 
algengt er að þeir hestamenn sem rækta, temja eða keppa á hrossum myndi sterkt 
vinasamband við hrossin. Það þýðir að það getur orðið afar erfitt og krefjandi að selja 
fjölskyldu, keppnis- eða reiðhestinn sinn til margra ára vegna þess að hann getur hafa verið 
búinn að eigna sér sérstakan stað í hjarta knapans (Dashper, 2014). Í hestamennsku er 
sömuleiðis algengt að eigandi hests keppi ekki sjálfur á honum, sá sem er eigandi þekkir því 
hestinn ekki endilega eins vel og knapinn sem keppt hefur og tamið hann. Það að eigandi 
taki svo ákvörðun um að skipta um knapa eða selja hestinn getur þannig rift sambandi hests 
og knapa mjög skyndilega (Dashper, 2014).  
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Þessu tengt er einnig algengt í hestamennsku að hestamenn selji hrossin sín úr landi. Slík 
sala getur myndað þrungið andrúmsloft og hjartnæma stund milli knapa og hests en hestur 
sem fer frá Íslandi má samkvæmt lögum ekki snúa aftur. Ástæðan er sú að hestar sem fluttir 
eru til útlanda eiga á hættu að smitast af sjúkdómum sem fyrirfinnast ekki í hrossum á Íslandi 
(Lög um innflutning dýra nr. 54/1990; sjá einnig Guðrún Helgadóttir, 2006).  

Í rannsókn sem gerð var á hestamennsku sem atvinnugrein innan ferðaþjónustunnar kemur 
svo einnig í ljós að þeir sem vinna við hestamennsku svara frekar út frá tilfinningalegum 
gildum eins og hvað góður hestur og knapi sé í þeirra iðnaði, frekar en fjárhagslegum gildum. 
Út frá þeirri rannsókn má telja að greinin byggi frekar á tilfinningalegum grunni en 
fjárhagslegum grunni þeirra sem starfa í ferðaþjónustu (Guðrún Helgadóttir og Ingibjörg 
Sigurðardóttir 2008).  

2.3 Atvinnumöguleikar hestamennskunnar 

2.3.1 Hestamennska sem atvinna og hestatengd ferðaþjónusta 

Hestamennska sem hugtak hefur oft verið skilgreind sem sambandið á milli manns og hests 
og á sér meðal annars langa sögu. Í ljósi þess á hún sér mismunandi birtingarform, þá í sögu 
eða menningu landsins og jafvel líka í atvinnulífinu (Guðrún Helgadóttir, 2006; sjá einnig 
Birna Guðmundsdóttir, 2019).  

Hestamennska getur tekið á sig ýmsar myndir, allt frá því að vera áhugamál upp í það að 
vera keppnismennska, en umdeilt hefur þó verið hvort hún flokkist sem atvinnugrein. Í 
Bretlandi kom aftur á móti fram skilgreining árið 2004 á hugtakinu hestamennska (e. horse 
industry). Var hestamennska skilgreind sem svo að hún væri í raun öll sú starfsemi sem 
tengdist hestinum með einum eða öðrum hætti, þar sem hesturinn væri í raun miðpunkturinn 
(The Henley Center, 2004; sjá einnig Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011). Í ljósi þess er 
hestamennska talin vera meira en bara áhugamál og keppnismennska því vissulega hefur 
hópur fólks atvinnu af henni.  

Fyrir þá sem hafa atvinnu af hestamennsku felur hún í sér efnahagslegan ávinning. Sem 
dæmi um störf í tengslum við hestamennsku eru ræktun, tamningar og þjálfun ásamt því að 
stunda kaup og sölu á íslenskum hrossum víðs vegar um heiminn. Þá fara til dæmis 
einstaklingar sem hafa atvinnu af hestamennsku utan til þess að þjálfa og kenna á íslenskum 
hrossum og afla þar af leiðandi tekna fyrir það (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2014).  

Enn fremur hafa einstaklingar lifibrauð af hestatengdri ferðaþjónustu en hún hefur jafnframt 
verið skilgreind hér á landi sem svo að hún sé „hvers kyns þjónusta sem fyrirtæki eða 
einstaklingar veita ferðamönnum í tengslum við hesta, hvort sem um er að ræða þjónustu 
sem tengist reiðmönnum, hestinum sjálfum, sögu hans, ímynd, afurðum eða þætti hans í 
menningar- og atvinnusögu þjóðarinnar“ (Ingibjörg Sigurðardóttir, 2004, bls. 6). Þegar 
náttúruferðamennska var að taka á sig mynd, það er að segja í kringum sjötta áratug 
tuttugustu aldar, má segja að íslenski hesturinn hafi fallið vel að hugmyndum hennar. 
Hesturinn er þolmikill og nýtist þannig á löngum ferðalögum í íslenskri náttúru, ásamt því 
að vera vænn og góður félagi með þýðar og góðar gangtegundir (Kristján B. Jónasson, 2008). 
Ætla má að margvísleg starfsemi sem tengist hrossum velti háum fjárhæðum á hverju ári en 
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á Íslandi er til að mynda talið að verðmæti hrossastofnsins nemi allt að 15 milljörðum króna 
(Ásta Möller o.fl., 2009).  

Hér á landi er hestamennska sem atvinna í raun ekki ólík öðru þjónustustarfi þar sem 
viðskiptavinurinn er hafður að leiðarljósi. Þá byggja einstaklingar sem hafa atvinnu af 
hestamennsku viðskipti sín á þekkingu sinni á hestum, færni sinni sem knapa, tamningamenn 
og ræktendur. Ef bornar eru saman tvær atvinnugreinar þar sem hesturinn er í raun 
miðpunkturinn, þá er hestamennskan sem atvinna frábrugðin hestatengdri ferðaþjónustu að 
því leyti að gæðahugtak atvinnumennskunnar byggir til að mynda á reiðhæfileikum og 
gæðum hrossa fremur en mælingu á gæðum og stöðlum ferðaþjónustunnar almennt (Guðrún 
Helgadóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2008). Í ljósi þess er í raun hægt að segja að 
hestatengd ferðaþjónusta snúist meira um það að selja ákveðna upplifun og afþreyingu fyrir 
viðskiptavini en atvinnumennskan felst fremur í því að búa til verðmæti úr hrossum og miðla 
þekkingu og ráðgjöf til viðskiptavina sinna með til að mynda reiðkennslu. 

2.3.2 Hestaviðburðir og keppnismennska 

Einstaklingar sem hafa gert hestamennsku að atvinnu sinni virðast margir nýta sér 
keppnishald og/eða sýningar til þess að auglýsa bæði sig sem knapa og fyrirtækjarekstur 
sinn. Í þessari ritgerð er fjallað um þennan hóp fólks sem atvinnumenn í hestaíþróttum. Þess 
má einnig geta að hestatengd ferðaþjónusta felur í sér þætti á borð við viðburði, það er að 
segja móta- og keppnishald og er til að mynda Landsmót hestamanna afar vinsæll viðburður 
fyrir unnendur íslenska hestsins bæði hér á landi sem erlendis (sjá umfjöllun í Ingibjörg 
Sigurðardóttir, 2004; Guðrún Helgadóttir og Katherine Dashper, 2016). 

Sögu skipulagðrar keppni má rekja til seinni hluta 19. aldar en þá var fyrst farið að efna til 
kappreiða í afþreyingarskyni. Þá voru kappreiðarnar mældar á tímatökubúnaði og var þetta 
eina form hestaíþrótta sem stundað var hér á landi um hálfrar alda skeið. Um miðbik 20. 
aldar fóru menn að reyna fyrir sér í annars konar keppni og til varð hin svokallaða 
gæðingakeppni. Gæðingakeppni er afar vinsæl grein enn þann dag í dag en þá koma félög 
víðs vegar um landið saman í þeim tilgangi að etja kappi á einu stærsta og vinsælasta móti 
landsins, Landsmóti hestamanna (Þorgeir Guðlaugsson, 2004). 

Landsmót hestamanna var stofnað árið 1950 og er það haldið annað hvert ár. Þangað er 
aðeins bestu gæðingum landsins stefnt. Það var ekki fyrr en á sjöunda áratug síðustu aldar 
að útlendingar fóru að prófa sig áfram í keppni á íslenskum hrossum og Landsmót varð að 
íþróttakeppni sem margir hestamenn og hestaunnendur þekkja víðs vegar um heim (Þorgeir 
Guðlaugsson, 2004). Á Íslandi er Landsmót hestamanna og Íslandsmót í hestaíþróttum 
meðal stærstu viðburða landsins en margir keppnisviðburðir og sýningar eru í boði í 
tengslum við íslenska hestinn bæði hérlendis sem og erlendis. 

Íslenski hesturinn er mjög tengdur íslenskri náttúru og menningu og því er markaðssetning 
á honum oft af þjóðernislegum toga. Það getur haft bæði kosti og galla en í rannsókn sem 
gerð var á markaðssetningu íslenska hestsins á Landsmóti hestamanna kom í ljós að 
þjóðernisleg markaðssetning á íslenskum hestum geti haft áhrif á upplifun erlendra aðila. 
Það er því afar mikilvægt að koma til móts við erlenda gesti en þeir eru jafnframt forsendan 
fyrir því að viðburður eins og Landsmót hestamanna efli hestaíþróttina og geri hana 
alþjóðlega (Guðrún Helgadóttir og Katherine Dashper, 2016). Útflutningur á góðum 
reiðhrossum, keppnishrossum og kynbótahrossum hefur aukist til muna og vegna þessa hefur 
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Ísland myndað afar sterkt viðskiptasamband við erlend ríki í þeim tilgangi að bæta stöðu 
íslenska hestsins á landsvísu (Ásta Möller o.fl., 2009).  

Að framantöldu er ljóst að íslenski hesturinn þjónar margvíslegum tilgangi, bæði við 
frístundaiðkun og í atvinnuskyni. Lítið hefur þó verið ritað um atvinnumennsku í 
hestaíþróttum og hvaða gildi hestamennska hefur fyrir atvinnumenn í hestaíþróttum. 
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3 Um rannsóknina 
Rannsókn þessi er eigindleg sem felur í sér að til að öðlast skilning á viðfangsefninu er horft 
til reynslu og upplifunar þátttakenda. Hálfstöðluð viðtöl voru notuð við gerð rannsóknarinnar 
til þess að gefa þátttakendum færi á að segja frá sinni upplifun og reynslu með eigin orðum. 
Tekin voru viðtöl við fjóra atvinnumenn í hestaíþróttum og voru aðferðir grundaðrar 
kenningar (e. grounded theory) notaðar við greiningu á gögnum sem aflað er á tilteknum 
tíma og þau nýtt til þess að leiða í ljós niðurstöður um viðfangsefnið (Bryman, 2016).  

3.1 Rannsóknaraðferð 
Eigindleg aðferðafræði er notuð við gerð þessarar rannsóknar sem felst í því að áherslan er 
lögð á einstaklinginn, að öðlast djúpstæðan skilning á því hvernig hann túlkar veruleikann. 
Til að öðlast djúpstæðan skilning er hægt að beita ýmis konar aðferðum. Þar getur verið um 
að ræða viðtöl við einstaklinga eða hópa, það er að segja einstaklingsviðtöl, þar sem 
rannsakandi er einn með viðmælanda, eða rýnihópaviðtöl (hópviðtöl) en til eigindlegra 
aðferða teljast einnig þátttökuathuganir (Bryman, 2016). Í þessari rannsókn voru tekin 
einstaklingsviðtöl, ýmist augliti til auglitis eða í gegnum fjarfundabúnað þar sem áhersla var 
lögð á að leyfa viðmælandanum að tala frjálst út frá sínu sjónarhorni í viðtalinu, án þess að 
trufla frásögn hans, þannig að sýn rannsakanda hefði ekki áhrif á svör viðmælanda í 
rannsóknarferlinu. Með eigindlegum aðferðum er leitast við að skilja félagsleg fyrirbæri og 
er það til að mynda gert með því að haga samskiptunum þannig að viðmælandinn fái ákveðið 
rými til þess að deila upplifun sinni eða viðhorfum og að rannsakandinn geti þannig sett sig 
inn í hugarheim viðmælandans til þess að skilja veruleika hans betur (Esterberg, 2002).  

Þessi rannsókn byggir á aðferðafræði grundaðrar kenningar (e. grounded theory). Þegar 
aðferðum grundaðrar kenningar er beitt, er hvorki byggt á fyrirfram mótuðum hugmyndum 
né fræðilegum kenningum heldur út frá greiningu á gögnum sem aflað er á tilteknum tíma. 
Rannsakandi fer því ekki af stað með fastmótaða hugmynd um útkomu rannsóknarinnar 
heldur eru gögnin sem aflað er nýtt til að leiða í ljós niðurstöður um viðfangsefnið, til að 
mynda um viðhorf og upplifun þeirra sem taka þátt í rannsókninni (Bryman, 2016). Í þessari 
rannsókn var ég búin að kynna mér talsvert af fræðilegu efni í upphafi rannsóknar og búið 
var að fullmóta rannsóknarspurninguna áður en rannsóknin hófst. Aðferðafræði grundaðrar 
kenningar var því ekki bókstaflega fylgt eftir heldur voru aðferðirnar notaðar við 
greiningarvinnu til að koma augu á hvað viðmælendur ættu sameiginlegt og þannig byggja 
upp þekkingu á því hvaða gildi íslenski hesturinn hefur í huga atvinnumanna í hestaíþróttum.  

3.2 Gagnaöflun 
Í þessari rannsókn voru viðmælendurnir fjórir og voru þeir allir valdir með markvissu úrtaki 
(e. purposive sample). Markvisst úrtak er eitt af grundvallaraðferðum í eigindlegum 
rannsóknum og vísar til þess að einstaklingar eru valdir út frá fyrirfram ákveðnum forsendum 
(Bryman, 2016). Forsenda fyrir vali viðmælenda í þessari rannsókn var sú að þeir væru eða 
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hefðu verið atvinnumenn í hestaíþróttum. Leitast var við að hafa kynjahlutallið jafnt auk 
þess sem rætt var við einstaklinga með dreifða búsetu í þeim tilgangi að fá fjölbreyttar 
frásagnir fyrir rannsóknina. Við gagnasöfnun var haft samband við viðmælendur með 
rafrænum hætti á samfélagsmiðlinum Facebook, þar sem rannsóknin var kynnt. Viðtölin sem 
voru fjögur talsins voru tekin á tímabilinu 8. október til 18. október 2020 og voru hljóðrituð 
ýmist í hesthúsi viðmælenda eða í gegnum myndsamtal á Facebook með þeirra samþykki. 
Viðtölin voru á bilinu 30-60 mínútur að lengd.  

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl (e. semistructured interview) á meðan á rannsókninni stóð og 
þau afrituð orð frá orði. Þegar unnið er með hálfstöðluð viðtöl undirbýr rannsakandi 
viðtalsramma með nokkrum þáttum sem hann vill koma inn á í sjálfu viðtalinu. Góð regla er 
að hafa viðtalsrammann opinn og sveigjanlegan. Í ljósi þess er leitast við að hafa 
spurningarnar opnar til að viðmælandi geti komið sínum hugleiðingum á framfæri (Bryman, 
2016). Viðtalsrammann sem notaður var í þessari rannsókn má sjá í viðauka A. Viðmælendur 
þessarar rannsóknar fengu afar frjálsar hendur. Þá stóð þeim jafnframt til boða að koma fleiru 
á framfæri en höfðu einnig fullan rétt á því að sleppa því að svara ákveðnum spurningum ef 
vilji var fyrir því. 

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar var viðmælendum gefið dulnefni. Viðmælendur ganga 
hér undir nöfnunum Vigdís, Sara, Lárus og Brynjar. Gætt var nafnleyndar til þess að leyna 
því hvaða einsaklingar eiga í hlut og það þjónar ekki tilgangi rannsóknarinnar að draga fram 
persónurnar sjálfar. Þátttakendur rannsóknarinnar voru á aldursbilinu 23-55 ára og eiga það 
sameiginlegt að hafa hestamennsku að atvinnu og vera jafnframt áberandi í hestaíþróttinni. 
Tvö viðtalanna voru við atvinnumenn á Suðurlandi, eitt við atvinnumann sem búsettur er 
erlendis og eitt við atvinnumann á Norðurlandi. Enn fremur var kynjahlutfallið jafnt, það er 
að segja meðal viðmælenda voru tveir karlar og tvær konur. 

3.3 Bakgrunnur þátttakenda 
Þeir fjórir einstaklingar sem tekið var viðtal við komu allir úr ólíku umhverfi en áttu það 
sameiginlegt að starfa við hestamennsku sem aðalstarf. Einstaklingarnir eru því á yfirborðinu 
líkir, vinna við hesta og hestamennsku og hafa dálæti á íslenska hestinum. 

Fyrsti viðmælandinn, Sara, er aldursforseti þeirra sem tekið var viðtal við og hefur lengi haft 
hestamennsku sem aðal atvinnugrein. Sjálf kynntist hún íslenska hestinum sem ung stúlka á 
æskuheimili sínu en hún bjó úti á landi ásamt foreldrum sínum. Hún ólst því upp í návist 
íslenska hestsins og var ung farin að starfa við tamingar og þjálfun á íslenskum hrossum, 
bæði með föður sínum og svo síðar sjálfstætt. Hún öðlaðist reynslu á hestabúgörðum erlendis 
og stofnaði í framhaldinu, ásamt manni sínum, fyrirtæki í kringum hestarekstur árið 1991. 
Sara er enn starfandi í dag og felst starfið bæði í tamningu og þjálfun á hrossum fyrir 
fjölbreyttan hóp viðskiptavina auk þess sem hún ræktar og selur eigin hross.  

Annar viðmælandinn var Brynjar sem er sjálfstætt starfandi hrossaræktandi og hefur 
undanfarið hugleitt það að stofna sitt eigið fyrirtæki í kringum hestarekstur. Hann er með 
aðstöðu fyrir tamningar og þjálfun á Norðurlandi og hefur tekið að sér hross frá öðrum með 
fram því sem hann ræktar og þjálfar sín eigin. Brynjar er alinn upp í kringum íslenska hestinn 
og hefur frá unga aldri haft mikið dálæti af hestum. Hann hefur jafnframt starfað við 
hestamennsku frá því að hann var ungur strákur og hefur hingað til ekki hugsað sér að starfa 
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við aðra atvinnugrein. Brynjar hefur verið afar áberandi á keppnisbrautinni og er 
langtímamarkmið hans að halda áfram að þróa sig sem reiðmann og verða betri í faginu.  

Þriðji viðmælandinn var Vigdís en hún er yngsti viðmælandinn. Hún er þrátt fyrir ungan 
aldur einnig sjálfstætt starfandi hestakona, rekur enn sem komið er ekki sitt eigið fyrirtæki í 
kringum hestarekstur en vonast þó til að gera það í framtíðinni. Líkt og Sara og Brynjar ólst 
Vigdís einnig upp í kringum hesta en fjölskylda hennar samanstendur af miklu 
hestaáhugafólki og hefur ræktað sín eigin hross frá því að Vigdís man eftir sér. Hún var því 
ekki lengi að smitast af hestadellunni og hefur frá því hún man eftir sér viljað gera 
hestamennsku að sinni atvinnu. Í dag starfar Vigdís ásamt maka sínum við tamningar og 
þjálfun á bæði hrossum frá sér og öðrum á Suðurlandi og hefur sömuleiðis verið áberandi á 
keppnisbrautinni.  

Fjórði og jafnframt síðasti viðmælandinn var Lárus en hann er einnig sjálfstætt starfandi 
hestamaður, fyrirtækjaeigandi með hestarekstur erlendis og hefur búið þar mestann hluta lífs 
síns. Þar hefur hann keypt hross og selt áfram ásamt því að starfa við bæði tamningar og 
þjálfun á íslenskum hrossum erlendis. Lárus hefur verið afar áberandi á keppnisbrautinni og 
hefur meðal annars keppt á heimsmeistaramóti íslenska hestsins. Lárus er afar eftirsóttur 
reiðkennari og hefur einnig frá unga aldri haft mikið dálæti af íslenska hestinum.  

3.4 Viðtalsgreining 
Í samræmi við aðferðafræði grundaðrar kenningar fer greiningarvinnan oftast fram samhliða 
gagnaöflun og er hvert viðtal yfirleitt afritað og greint eins fljótt og auðið er (Bryman, 2016). 
Um leið og fyrsta viðtali lauk hófst frumgreining gagna með skrifum á minnisblaði um helstu 
atriði sem komu fram í viðtalinu. Afritun viðtalana fór fram eftir hvert viðtal fyrir sig og 
þegar afritun á öllum fjórum viðtölum rannsóknarinnar lauk voru viðtalsgögnin prentuð út 
og hófst þá um leið kóðun. Kóðun er ferli sem getur endurtekið sig oftar en einu sinni og er 
ætlað að gera grein fyrir þeim atriðum sem gætu skipt sköpum fyrir rannsóknina. Með kóðun 
eru gögnin oftar en ekki brotin niður í smærri einingar og hver eining er síðan merkt með 
kóða. Kóðunarferli grundaðrar kenningar má jafnan skipta í þrjú stig, það er að segja opin 
kóðun, öxulkóðun og markviss kóðun (Saldana, 2016). Opin kóðun er fyrsta stigið í ferlinu 
þar sem ákveðið flokkunarkerfi verður til út frá viðtalsgögnunum og mikilvæg hugtök eru 
síðan greind. Næsta stigið er öxulkóðun og er þegar meginhugtökin eru tekin saman og þau 
jafnframt borin saman við önnur hugtök. Þriðja stigið er svo markviss kóðun sem ætlað er 
að gefa gögnunum skýrari mynd (Saldana, 2016). Í þessari rannsókn var stuðst við þessar 
aðferðir. Við opna kóðun komu í ljós nokkur mikilvæg hugtök á borð við fyrstu kynni af 
hestinum, hestamennska á æskuheimilinu, samvera fjölskyldunnar, samvera með öðrum 
hestamönnum, tíminn sem fer í hestamennsku og hlýjan sem hesturinn veitir. Gögnin og 
kóðanirnar voru síðan lesin vandlega yfir í þeim tilgangi að búa til undir- og yfirflokka. Við 
öxulkóðun voru því mikilvæg hugtök flokkuð saman. Þannig varð m.a. til flokkur sem 
nefndur var hestamennska í æsku með því að tengja saman kóðanir sem snéru að fyrstu 
kynnum af hestinum og hestamennsku á æskuheimilinu. Markvissri kóðun var loks beitt til 
að tengja saman kóðanir og þemu frá fyrri stigum greiningarinnar. Hugarkort var búið til í 
þeim tilgangi að tengja hugtökin saman. Til dæmis kom í ljós að skýr tengsl voru milli 
hestamennsku í æsku og samveru fjölskyldunnar og við öxulkóðun voru þessi tvö hugtök 
flokkuð saman í þema sem nefnt var fjölskyldutengsl. Við greiningu gagna komu í ljós fjögur 
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meginþemu, sem eru hestamennska og fjölskyldutengsl, hestasamfélagið og lífsstíll, besti 
vinur mannsins og að skapa sér nafn.  
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4 Gildi hestamennsku 
Í þessum hluta ritgerðarinnar verður rýnt í helstu niðurstöður sem viðtalsrannsóknin leiddi í 
ljós og þemum úr viðtölunum gerð skil.  

4.1 Hestamennska og fjölskyldutengsl 
Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa alist upp í návist íslenska hestsins og voru 
ófáar minningar þeirra úr barnæsku og unglingsárum tengdar honum. Viðmælendurnir áttu 
það sameiginlegt að hafa verið kynntir fyrir heimi hestamennskunnar af fjölskyldumeðlimi 
og mundu ekki eftir sér öðruvísi en í návist hesta. Þannig lýstu viðmælendur því hvernig 
hesturinn hefði alla tíð verið hluti af lífi þeirra og þeirra fjölskyldu. Viðmælendurnir áttu 
minningar frá því þegar þeir voru afar ungir þar sem þeir fengu að fara á hestbak með 
foreldrum eða öðrum fjölskyldumeðlimum. Sara, sem ólst upp á sveitabæ og var mikið innan 
um dýr, man þannig eftir því að hafa elt föður sinn upp í hesthús þar sem hann var að ríða út 
og temja en fyrstu kynni hennar við hestinn voru að sitja á baki ótemju og láta föður sinn 
teyma sig um. Þegar viðmælendurnir horfa til baka á uppvaxtarárin finnst þeim einnig ljóst 
að það var alltaf eitthvað við hestana sem heillaði þá. Brynjar byrjaði til að mynda að stunda 
hestamennsku með föður sínum ungur að aldri og fann strax eitthvað aðdráttarafl: 

Það er til dæmis myndband af mér þar sem ég er 2 ára gamall og ég held 
á hesti, hestar hafa alltaf togað mig að, og ég hef aldrei getað stjórnað 
því, og það eru nokkrir hlutir í mínu lífi sem hafa alltaf dregið mig að, það 
eru hestar. 

Ekki er hægt að fullyrða að viðmælendur hafi kosið sér hestamennskuna að atvinnu vegna 
náinnar samveru með hestinum öll uppvaxtarárin en draga má ályktun að sú staðreynd hafi 
haft áhrif á val þeirra um starfsvettvang. Fjölskyldutengingin við hestinn gengur svo enn 
lengra þegar viðmælendurnir urðu eldri en þeir áttu það flestir sameiginlegt að hafa kynnst 
mökum sínum í gegnum hestamennskuna og gert hana saman að sinni atvinnu. Auk þess 
hafa þeir viðmælendur sem eignast hafa börn náð að miðla þekkingu sinni áfram til næstu 
kynslóðar, líkt og foreldrar þeirra gerðu þegar þau voru að alast upp. Þá hafa börn þeirra sjálf 
ákveðið að halda áfram í hestamennskunni og mörg orðið farsæl á þeirri braut. Sara og 
maðurinn hennar eignuðust til að mynda fjögur börn sem hafa alist upp í mikilli návist við 
íslenska hestinn og smituðust ung af hestabakteríunni. Eins og staðan er í dag þá er ein dóttir 
þeirra orðin sjálfstætt starfandi hestakona. Frásögn Söru ber því vott um það hvernig 
áhuganum er miðlað á milli kynslóða innan sömu fjölskyldunnar og að hestamennskan styrki 
fjölskylduböndin umtalsvert:  

Ég fer með fjölskylduna mína með mér og að eiga það að, þau forréttindi að eiga sama 
áhugamál og eiginmaður þinn og börnin þín þá er þetta orðið rosalega mikið 
fjölskyldusport, það geta allir verið saman og allir fundið hest við sitt hæfi, sumir vilja 
keppa, aðrir ekki, sumir vilja ríða út í einhverjum hestaferðum og það er bara allt í 
lagi, þú þarft ekkert að vera á neinum einum stað, þú getur verið svo dreift. 
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Af þessu má draga þá ályktun að áhugi af hestamennsku getur verið tengdur uppeldi. Brynjar 
lýsti því þar að auki í viðtalinu að hestamennskan geti einnig verið leið foreldra til þess að 
koma börnunum sínum í tengsl við eitthvað áhugavert sem geti svo jafnframt kennt þeim að 
sýna samkennd og læra að umgangast skepnur af virðingu. Vigdís er enn ung að árum og 
barnlaus en hún kynntist kærasta sínum í gegnum hestamennskuna og starfa þau nú saman á 
búgarði fjölskyldu kærasta hennar. Af orðum hennar má ráða að hestamennskan eigi þátt í 
því að skapa nánd í fjölskyldunni: 

Ég kynnist kærastanum mínum í gegnum þetta, þannig já það er mjög 
gaman að deila með honum þessu áhugamáli, hann er úr sveit og hefur 
alist upp í kringum þetta eins og ég, og báðar fjölskyldur okkar eru líka í 
þessu, þannig auðvelt er að vera öll náin. 

Það var augljóst í viðtölunum að viðmælendur fengu öll hestabakteríuna ung að árum, 
kynntust öll hestunum í gegnum fjölskyldumeðlimi og hestarnir hafa svo spilað stórt 
hlutverk í þeirra eigin fjölskyldulífi seinna meir. Í viðtölunum var hægt að sjá að 
hestamennskan var ekki bara hugsuð sem einstaklingsskemmtun heldur tengdu þeir hana 
líka við fjölskylduna. Það var greinilegt að þeim þótti vænt um hvað hestamennskan tengdi 
fjölskylduna saman hvort sem það var með betri tengslum við foreldra, ömmur og afa, börn 
eða maka. 

4.2 Hestasamfélagið og lífsstíll 
Meginástæða þess að viðmælendur höfðu ákveðið að starfa við hestamennsku var sú að þeir 
voru allir afar áhugasamir um íslenska hestinn og töluðu um að erfitt væri að vera í 
hestamennsku ef áhuginn og ástríðan væri ekki til staðar. Lárus nefndi að ein af ástæðum 
þess að hann vildi starfa sem atvinnumaður var vegna þess að hann vildi vera innan um bæði 
hestinn og hestaáhugamenn. Þá sagði hann einnig að í 90% tilfella umgengist hann 
hestaáhugafólk í sínu daglega lífi. Þannig veldi hann sér starf sem gerði honum kleift að 
umgangast nær eingöngu fólk sem deildi áhugamáli hans af íslenska hestinum og endaði á 
því að verða stór hluti af hans lífi: 

Þegar maður er í þessu kynnist maður öðrum sem eru í þessu og hafa sama 
áhuga á þessu, ég hef hérna kynnst mínum bestu og traustustu vinum í 
gegnum þetta, vini sem ég mun eiga til æviloka.  

Brynjar hafði svipaða reynslu. Hann hafði kynnst rosalega góðum vinum í gegnum 
hestamennskuna og sagði að þessi vinskapur myndi í raun aldrei deyja. Hann sagði þá einnig 
að það væru algjör forréttindi að fá að deila sömu ástríðu, viðhorfi og sjónarhorni fólks 
gagnvart íslenska hestinum. Sara var á sama máli og Lárus og Brynjar um það hvernig 
samfélag hestamanna og vinskapur við aðra hestamenn skipti hana miklu máli. Hún hitti oft 
vini sem hún hafði eignast innan hestamennskunnar. Þá komu þau sérstaklega saman til þess 
að njóta þess sem íslenski hesturinn hefði upp á að bjóða, hvort sem væri á námskeiðum eða 
í hestaferðum. Hún sagði jafnframt heim hestamennskunnar vera það stóran að alltaf væri 
eitthvað að finna fyrir alla og félagsskapurinn væri allt umlykjandi. Þá voru dæmi frá 
viðmælendunum þar sem hesturinn og hestamennskan sem atvinna hefði haft jákvæð áhrif á 
andlega líðan og félagslega getu þeirra. Brynjar lýsti áhrifum hestsins á sjálfan sig svona:  
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Íslenski hesturinn hefur jú mikla félagslega þýðingu fyrir mér, hann hefur 
opnað fyrir mér þann heim að einmitt að tilheyra og að vera partur af, og 
mín tenging inn í samfélagið og mitt tjáningarform til samfélagsins.  

Viðmælendurnir voru einnig sammála um að hestamennskan væri lífsstíll. Í því sambandi 
nefndi Sara að hestamennskan yrði að vera lífsstíll vegna þess að hún væri tímafrek og að 
yfirleitt gæti fólk hangið í hesthúsinu jafnvel allan sólarhringinn. Þá tók hún það einnig fram 
að fyrir bæði áhugafólk og atvinnumenn í hestamennsku þá þyrfti hestamennskan að vera 
lífsstíll vegna þess að fólk þyrfti að skuldbinda sig hestinum til þess að ná árangri. Fólk þyrfti 
að fara í hesthúsið bæði kvölds og morgna til þess að hugsa um hestana, gefa þeim, moka 
undan þeim, setja þá út og hreyfa þá. Sara bætti því við að margir væru tilbúnir að leggja 
alla þessa vinu á sig bara til þess að geta verið í návígi við hestinn. Áhuginn þyrfti auðvitað 
að vera til staðar til þess að reka fólk í að stunda hestamennsku en hún væri auðvitað ekki 
fyrir alla og margir heltust úr lestinni þegar þeir gætu ekki komið þessu fyrir í sínu daglega 
lífi, þ.e. verið í návígi við hestinn og tilheyrt samfélagi þeirra frá morgni til kvölds alla daga 
ársins.  

Lárus sagði áhugann á hestum vera nauðsynlegan þátt, hestamennskan væri vissulega lífsstíll 
en hún væri ekki starfsgrein sem fólk veldi sér til þess að verða ríkt. Brynjar var á sama máli 
og Sara og sagði hestamennskuna geta verið lífsstíl á margan hátt. Hún væri þannig til að 
mynda allt í senn, áhugamál, útivist og hreyfing, gæti verið uppeldisleg eins og minnst var á 
áðan og hjálpað foreldrum og börnum að tengjast. Starfið yrði þannig mjög fljótt samofið 
öðrum þáttum lífs- og samfélags atvinnuhestamannsins: 

Fyrir mig er þetta bara lífsstíll, fyrir mig er þetta bara eina í lífinu sem ég 
get gert, þannig. Það eru hestar. Hesturinn er í aðalhlutverki. Allt sem ég 
geri, frá morgni til kvölds snýst um það að verða betri hestamaður, 
samskipti við fólk og líkamsrækt og samskiptin við sjálfan mig snúast allt 
um það að tjáningarform mitt við umheiminn, listformið, þjálfun hesta sé 
sterkara. 

Vigdís minntist einnig á samskipti við fólk og samfélagið sem hestamennskan gefur og 
hversu mikilvægt það hafði reynst henni að vera partur af því samfélagi. Hún hafi þannig 
eignast frábæra vini í gegnum hestamennskuna og að það séu raunar vinir sem séu hennar 
nánustu í dag. Það hafi þannig verið einfalt fyrir hana að gera hestamennskuna að hennar 
lífsstíl og hún segir hana jafnframt passa henni vel, enda vilji hún varla annars staðar vera 
en í hesthúsinu. 

Það getur verið erfitt að helga líf sitt einhverju áhugamáli eða atvinnugrein eins og 
hestamenn gera. Það er því hægt að segja þegar tekið er mið af viðtölunum að hestamennskan 
er ákveðinn lífsstíll. Allir viðmælendurnir töluðu um hvað hestamennskan væri krefjandi og 
tímafrek en að sama skapi mjög félagsleg þar sem þeir hafa flest kynnst sínum bestu vinum 
í gegnum íslenska hestinn. Af orðum viðmælenda má ráða að lífsstíllinn í kringum 
hestasamfélagið sé að stórum hluta það sem hestamennskan snýst um. Áhuginn á hestinum 
þarf að vera mikill svo hægt sé að gera hana að sinni atvinnu en í leiðinni kynnist maður 
fólki sem hefur sama áhugamál og skilin á milli atvinnu, vina og áhugamála afmást. 
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4.3 Besti vinur mannsins 
Eins og áður hefur komið fram hafði íslenski hesturinn veitt viðmælendum félagsskap síðan 
í barnæsku. Það virtist einnig vera svo meðal viðmælenda að í kringum hestinn væri aldrei 
dauð stund og það að vera í návist hans veitti þeim hlýju og fyllti upp í ákveðið tómarúm hjá 
þeim. Flestir viðmælendurnir nefndu þar að auki að íslenski hesturinn væri einn þeirra besti 
vinur og Vigdís nefndi sérstaklega að einhvern veginn yrði hún aldrei einmana í kringum 
hann og að það væri í raun ekki hægt að láta sér leiðast í hesthúsinu. Auk þess nefndi hún að 
hesturinn væri sá sem fengi hana til að líða vel þegar henni liði illa, nærvera hans væri 
ólýsanleg. Sara tók einnig fram að hesturinn væri fyrst og fremst vinur hennar sem væri 
búinn að vera stór partur af hennar lífi og að hún ætti honum mikið að þakka:  

Mér var mikið strítt í skóla og átti því miður ekki marga vini í skóla, í 
gaggó, en svo kom ég heim og fór beint upp í hesthús og leið betur, þannig 
já hesturinn, ég lít á hann sem vin, og hann er ástæðan fyrir því að ég varð 
opnari. 

Í hestamennsku er hesturinn að sjálfsögðu í aðalhlutverki. Allir viðmælendurnir fengu 
spurningu um hvaða þýðingu íslenski hesturinn hafði fyrir þeim og svöruðu þeir allir sem 
einn að tilfinningarnar spiluðu hvað mest inn í. Þá voru þeir sammála um að þeir ynnu 
líklegast ekki við hestamennsku í dag ef það væri ekki fyrir ástríðuna og hinn gríðarlega 
áhuga á íslenska hestinum. Viðmælendurnir voru einnig sammála um að hesturinn væri sá 
sem gæfi þeim tilgang í lífinu og því var áhugavert að heyra Brynjar lýsa sinni 
tilfinningalegri upplifun af íslenska hestinum: 

Hestarnir, ég er listamaður og mín tjáning við umheiminn eru hestar, það er bara 
mitt tjáningarform, sumir teikna myndir, ég þjálfa hesta og mitt tjáningarform og 
mín tenging við heiminn eru hestar. 

Flestir viðmælendanna höfðu prófað að starfa við eitthvað annað ótengt íslenska hestinum 
en fundið strax á sér að það væri ekki það sama og sterk tilfinning var til staðar um að 
hestamennskan væri rétti starfsvettvangurinn fyrir þá. Aðspurðir út í starfið og hvort 
tilfinningar þeirra gagnvart hestinum gæti jafnframt haft áhrif á það hvernig starfinu væri 
sinnt, voru allir viðmælendurnir sammála því að svo væri. Vigdísi fannst til að mynda 
rosalega auðvelt að tengjast hestinum og henni þótti af þeim sökum erfitt að taka hross í 
þjálfun frá öðrum því hún vissi aldrei hvenær samvera þeirra myndi enda, það er að segja 
þegar hestarnir færu aftur heim til sín eða jafnvel til annarra knapa. Lárus minntist á að ef að 
maður væri hestamaður af lífi og sál að þá auðvitað væri eðlilegt að þykja vænt um hrossin 
sem unnið er með og honum fannst þannig oft erfitt að selja þau. Það væri hins vegar eitthvað 
sem væri einfaldlega partur af starfinu og væri nauðsynlegt að venjast. Sara talaði um 
svipaðar tilfinningar þegar kæmi að hestum og því að þurfa að selja þá: 

Maður ber auðvitað tilfinningar til þeirra, en maður þarf stundum að leggja þær til 
hliðar þegar maður verður að lifa af þessu, þú verður að selja hann, þú getur ekki 
átt allt þetta, og þá verður maður bara, þá tekur maður bara þann pól í hæðina. 

Þegar unnið er náið með einhverjum, hvort sem það eru dýr eða manneskjur þá er erfitt að 
finna ekki til væntumþykju eða annarra tilfinninga. Þegar rýnt er í frásagnir viðmælenda af 
tilfinningum tengdum starfinu þá er augljóst að íslenski hesturinn er ekki bara skepna heldur 
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er hann vinur sem borin er virðing fyrir. Þannig lýsa viðmælendur íslenska hestinum sem 
einum af bestu vinum mannsins.  

4.4 Að skapa sér nafn 
Hestamennska er eins og hver önnur atvinnugrein. Hún krefst metnaðar, eljusemi og 
ósérhlífni. Til þess að geta haft atvinnu af hestamennsku er einnig mikilvægt að hafa á sér 
jákvætt orðspor og skapa sér nafn innan geirans því keppnin um sömu vinnuna er mikil. 
Aðspurðir út í hestamennsku sem atvinnugrein höfðu flest allir viðmælendurnir orð á því að 
atvinnan væri tímafrek, krefðist mikillar skuldbindingar en væri samt sem áður gefandi. Það 
væri mikilvægt að ganga vel í t.d. keppnum og sýningum til þess að fólk myndi sækjast í 
þeirra vinnu eða kennslu frekar en hjá einhverjum öðrum. Vinnan er þó virkilega bindandi 
eins og Lárus segir og erfitt sé að taka sér frí: 

Ef þú ert með mörg hross og ert kannski með búgarð og rekstur þá 
kannski, þá fylgir því töluverð ábyrgð, sem ekki er auðvelt að fara frá, 
maður fer ekki svo auðveldlega, já það fylgir því töluverð ábyrgð. Hrossin 
þurfa alltaf sitt, sína umönnun og allt það, það sem allir sem hafa eitthvað 
um umönnun dýra að gera vita. 

Sara talaði um þetta líka og sagði hestamennskuna vera mikið hark og að erfitt væri að taka 
sér frí. Þá gæti sömuleiðis fylgt þessum atvinnurekstri mjög breytilegar tekjur eftir mánuðum 
og árstíðum sem gæti haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á reksturinn. Það væri þannig 
mikilvægt að vera stöðugt að minna á sig á keppnisvellinum eða á sýningarbrautinni til þess 
að reyna að fá jafnvægi í reksturinn, ef maður ætlaði sér að lifa á honum. Það væri líka 
mikilvægt til þess að geta skapað sér nafn: 

ef þú ert orðin nafn þá fer fólk að leita til þín til að þú haldir námskeið 
eða kenna til dæmis, kenna erlendis og svo kemur inn til dæmis hestasala, 
þetta fylgir rosalega að, ef þú ert með eitt járn í eldinum þá ertu eiginlega 
með þau öll, eitt leiðir að öðru, það er aldrei neitt frí í þessu.  

Samkvæmt viðmælendunum er atvinnumennskan eins og hvert annað þjónustustarf þar sem 
viðskiptavinurinn er hafður að leiðarljósi. Viðskiptin snúast þá um að bera virðingu fyrir 
viðskiptavininum og þeirri skepnu sem hann á og kemur með í þjálfun, tamningu eða sölu. 
Sara sagði í viðtalinu að það skipti miklu máli að eiga gott samband við viðskiptavini og líkt 
og í öðru þjónustustarfi þá yrði að gera það sem beðið væri um hverju sinni en jafnframt að 
sinna ráðgjafahlutverki og leiðbeina viðskiptavininum. Með því að sinna 
þjónustuhlutverkinu vel sköpuðust verðmæti. Þetta kom sérstaklega fram í máli Brynjars 
sem talaði um verðmætasköpun í sínu starfi og að það væri hornsteinninn í atvinnugreininni. 
Brynjar sagði að honum fyndist viðskiptavinurinn skipta gríðarlega miklu máli eins og í 
öðrum viðskiptum og væru markmiðin þá jafnframt að þjálfa og temja hross á forsendum 
viðskiptavinarins og eiga í samtali við hann um hvernig hann vildi fá hestinn sinn til baka 

Auk þess að fjalla um mikilvægi þess að veita góða þjónustu, nefndu viðmælendur mikilvægi 
þess að vera sýnilegir. Aðspurðir út í atvinnumennskuna og hvort að hver sem er gæti haft 
það gott sem starfandi hestamaður sögðu flestir að það væri mikilvægt að skapa sér nafn. 
Lárus sagði þá að eins og í öðrum starfsgreinum gengi sumum vel á meðan öðrum gengi 
verr, en til þess að hafa það gott skipti máli að vera alltaf sýnilegur, útsjónasamur, duglegur 
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og heiðarlegur. Þá þætti mikilvægt að gefast ekki upp og reyna að finna það á sér hvað bæði 
viðskiptavinirnir og markaðurinn vildi: 

Þá held ég að maður eigi góða möguleika að komast vel af í þessu, eftir 
því sem maður er lengur þá er maður orðinn þekktur, þá verður þetta með 
tímanum töluvert auðveldara ef maður hefur tekist að skapa sér jákvætt 
nafn og vera heiðarlegur þá er, kúnna hópurinn hleður utan um sig með 
tímanum. 

Með því að vera sýnileg væri unnt að skapa sér nafn eins og kom fram í máli Vigdísar. Hún 
sagði það skipta máli að skapa sér nafn með því að vera sýnilegur til að mynda á 
keppnisbrautinni ásamt því að fá góð meðmæli fyrir góða vinnu. Þá væri einnig mikilvægt 
að skapa sér jákvæða ímynd í huga viðskiptavinarins. Sara var á sama máli og Vigdís um 
mikilvægi þess að taka þátt í keppnum. Til þess að geta lifað af hestamennskunni þyrfti að 
skapa sér nafn og þá skipti máli að „vera alls staðar“. Í því fælist bæði að verða þekktur og 
góður tamningamaður eða þjálfari og einnig að vera sýnilegur til dæmis á keppnisvellinum. 
Enn fremur sagði Sara að þegar búið væri að skapa sér nafn að þá færi fólk að leita til þín. 

Það skiptir ekki máli um hvaða atvinnu er rætt, það er alltaf sama uppskrift hjá þeim sem 
skara fram úr. Þeir sem skara fram úr eru þeir sem leggja allan sinn metnað og eljusemi í 
vinnuna, þeir sem stíga upp og láta taka eftir sér, þeir sem þora að koma sínum hugmyndum 
á framfæri og segja sínar skoðanir. Frásagnir viðmælenda benda eindregið til þess að nota 
þurfi samskonar uppskrift til þess að hafa hestamennsku sem atvinnu. Þeir sem vilja hafa 
hestamennsku sem atvinnu þurfa að hafa áhuga og metnað, eljusemi og ósérhlífni, veita 
framúrskarandi þjónustu þar sem hagsmunir viðskiptavina eru hafðir að leiðarljósi, láta taka 
eftir sér og vera heiðarlegir. Í viðtölunum mátti sjá að hestamennskan er ekki auðveld atvinna 
og til þess að geta haft lifibrauð af henni þurfa einstaklingar að skapa sér nafn innan 
hestaheimsins, m.a. með því að standa sig vel í keppnum og öðlast gott orðspor sem 
tamningamaður. 
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5 Umræður 
Hér verða niðurstöður dregnar saman og þær skoðaðar í samhengi við rannsóknarspurningu. 
Í byrjun þessarar rannsóknar var ein rannsóknarspurning sett fram sem nú verður svarað en 
hún hljóðaði svo: Hvaða gildi eru fólgin í hestamennsku fyrir atvinnumenn í hestaíþróttum? 

Niðurstöður viðtalana sýna að íslenski hesturinn hefur sambærileg gildi fyrir 
atvinnumennina sem rætt var við. Það var leiðandi stef í viðtölunum að líta á hestinn sem 
vin. Eins og fjallað var um að framan þá á samband manns og hests sér langa sögu. Umfjöllun 
um tengsl manns við hest í íslenskum bókmenntum, ljóðum og myndlist eru meðal annars 
vitnisburður þess. Áður fyrr var gjarnan talað um íslenska hestinn sem þarfasta þjóninn og 
var hann á fyrri tímum lengi notaður sem eins konar vinnuafl. Aftur á móti má með sanni 
segja að hann hafi allt annað gildi í dag (Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson, 2004; 
Gunnar Bjarnason, 1969). Maðurinn hefur vissulega myndað einstakt samband við hestinn 
og þegar gögnin voru greind kom greinilega í ljós að hesturinn hefur til að mynda afar 
mikilvægt tilfinningalegt og félagslegt gildi fyrir atvinnumennina sem rætt var við, auk þess 
að vera atvinna þeirra og hafa þannig fjárhagslegt gildi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að fyrir viðmælendur veitir hesturinn þeim tilgang 
í lífinu. Þessi ástríða viðmælenda fyrir íslenska hestinum ásamt áhuganum er meginástæða 
þess að þeir starfa við atvinnumennsku í dag. Eins og kom sterklega fram í öllum fjórum 
viðtölunum, þá unnu viðmælendurnir ekki við hestamennsku vegna þess að af þeim hlutust 
góðar tekjur, heldur vegna þess að hún veitir þeim ánægju. Þetta er ánægja sem hlýst af því 
að geta verið í nánum samskiptum við fjölskylduna, að eignast vini sem deila sama 
áhugamáli og geta verið í samskiptum við dýr sem þeir álíta vera „besta vin mannsins“. Það 
er mikill samhljómur í þessum niðurstöðum og því sem fram kom í rannsókn Guðrúnar 
Helgadóttur og Ingibjargar Sigurðardóttur (2008) á hestamennsku í ferðaþjónustu en þar 
kom fram að þeir sem starfa við hestamennsku svari meira út frá tilfinningalegum gildum 
fremur en fjárhagslegum gildum.  

Viðmælendurnir nefndu einnig að hestamennskan væri krefjandi starf, bæði líkamlega og 
andlega og að henni fylgdi jafnframt mikil ábyrgð. Þá leiða niðurstöður í ljós að 
tilfinningarnar geta oft flækst fyrir í starfinu sem er þó skiljanlegt því um lifandi skepnur er 
að ræða. Þannig geta fjárhagsleg og tilfinningaleg gildi togast á þegar kemur að því að selja 
hesta sem atvinnumennirnir hafa myndað sterkt samband við. Sem fyrr segir vógu 
tilfinningalegu og félagslegu gildin þyngra en þau fjárhagslegu, enda kom í ljós að tekjurnar 
geta verið breytanlegar og misjafnar. Þetta gat valdið óþægindum og eins og kom fram í 
rannsókn Dashper (2014) getur aukinn efnahagslegur vandi skapað álag á samband manns 
og hests sem flestir viðmælendurnir höfðu upplifað. Þannig sýndu niðurstöður að flestum 
fannst erfitt að selja hrossin sín eða lenda í því að eigendur að hestum sem hefðu verið í 
þjálfun lengi tækju þá og færu með þá annað. Frásagnir viðmælenda ríma því mjög sterkt 
við það sem fram kom hjá Dashper (2014) um að í hestamennsku getur verið algengt að 
eigandi taki ákvörðun um að skipta um knapa eða selja hestinn sem veldur því að samabandið 
á milli manns og hests rofni skyndilega. 



22 

Þó svo að hestamennska geti verið krefjandi starf kom það ekki í veg fyrir að viðmælendurnir 
vildu starfa við hestamennsku. Þeir höfðu allir einhvern tíma starfað við annað en það var 
sterk tilfinning hjá þeim að hestamennska væri rétta starfið fyrir þá og þótti þeim mikilvægt 
að geta haft hestamennsku að atvinnu. Til þess að svo mætti verða þurfti að sýna metnað og 
eljusemi. Þannig varð hestamennskan að ákveðnum lífsstíl sem fólst í því að sinna starfinu 
frá morgni til kvölds, ásamt því að vera sýnileg, heiðarleg og dugleg. Viðmælendur sögðust 
ekki leggja alla þessa vinnu á sig ef það væri ekki fyrir íslenska hestinn sem sýnir skýrt hve 
íslenski hesturinn hefur mikið gildi í huga þeirra. 

Þegar leitað er svara við því hver séu gildi hestamennsku fyrir atvinnumenn í hestaíþróttum 
má segja að hesturinn og hestamennskan spili afar mikilvægt hlutverk fyrir atvinnumennina. 
Hlutverkin eru uppeldisleg, þar sem hesturinn brúar tengsl milli kynslóða og er tenging milli 
manns og náttúru, félagsleg, þar sem skemmtilegt samfélag verður til í kringum 
hestamennskuna og einnig tilfinningaleg, þar sem náin tengsl myndast milli manns og hests. 
Þessi mikilvægu gildi urðu til þess að viðmælendur vilja skara fram úr og skapa sér nafn 
innan atvinnugreinarinnar. Samkvæmt frásögnum þessara atvinnumanna er íslenski 
hesturinn sá sem gefur lífinu lit. Íslenski hesturinn hefur eignast sérstakan stað í hjörtum 
þeirra um ókomna tíð, þar sem líf þeirra hefur meira og minna snúist um hann frá fyrstu 
kynnum og allt líf þeirra litast af samskiptum við hestinn. Íslenski hesturinn hefur mótað þá 
á sama tíma og þeir hafa mótað hann. Íslenski hesturinn hefur því ekki einungis fjárhagslegt 
gildi fyrir atvinnumennina heldur spila félagslegu og tilfinningalegu gildin stærstan þátt í 
því að þessi atvinnugrein varð fyrir valinu.
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6 Lokaorð 
Í þessari rannsókn var leitast við að skoða gildi íslenska hestsins fyrir atvinnumenn í 
hestaíþróttum. Leitað var til fjögurra einstaklinga sem allir höfðu það sameiginlegt að hafa 
hestamennsku sem atvinnu. Kynjahlutfallið í rannsókninni var jafnt, tvær konur og tveir 
karlar þar sem mikilvægt þótti að fá innsýn í hugarheim bæði kvenkyns og karlkyns 
atvinnumanna. Styrkleikar rannsóknarinnar eru hversu ítarleg gögn fengust með fáum 
viðtölum. Mikill samhljómur var í frásögnum viðmælenda sem veitti mikilvæga innsýn í það 
hvernig hestamennska er ákveðinn lífsstíll. Viðmælendur voru tilbúnir og viljugir að tala og 
lýsa af einlægni reynslu sinni og upplifun. Það sem vert er að hafa í huga er þó að í þessari 
rannsókn var einungis stuðst við reynslu og upplifun fjögurra einstaklinga. Um leið og 
niðurstöðurnar veita góða innsýn í hugarheim viðmælenda, og gefa um leið vísbendingar um 
þau gildi sem hestamennska hefur fyrir þennan hóp fólks, þá gefa þær ekki tilefni til að 
dregnar séu algildar ályktanir, ekki frekar en eigindlegar rannsóknir almennt. 

Rannsóknin veitir innsýn á upplifun einstaklinga sem hafa hestamennsku sem atvinnu. 
Niðurstöður þessarar rannsóknar gætu nýst einstaklingum sem hafa hugsað sér að gera 
hestamennskuna að sinni atvinnu eða hestaáhugafólki almennt en þær ættu einnig að vekja 
áhuga þeirra sem ekki stunda hestamennsku en vilja kynna sér hestamennskuna og hvað 
henni fylgir. Niðurstöðurnar eru jafnframt mikilvægt innlegg í fræði um atvinnutengda 
hestamennsku því þær sýna að fyrir atvinnumenn í hestamennsku eru lítil sem engin skil á 
milli vinnu og einkalífs. Áhugamálið og ástríðan fyrir hestinum verður að atvinnu fólks og 
þannig er starfið jafnframt áhugamálið. Enn fremur er gott að sjá gildi atvinnumannanna 
fyrir hestatengda ferðaþjónustu vegna þess að með því að sjá tilfinningaleg og félagsleg 
tengsl við hestinn, þá verður bæði kynning og markaðssetning af íslenska hestinum sem 
ferðaþjónustuna vantar einstök og einlæg af hálfu atvinnumanna. 

Vinnan við rannsóknina var skemmtileg, lærdómsrík en einnig á sama tíma mjög krefjandi. 
Það var áhugavert að heyra upplifun allra sem að rannsókninni komu og heyra þeirra 
reynslusögur. Það kom lítið á óvart í frásögn þátttakenda hversu mikilvægur þáttur í lífi 
þeirra hesturinn í raun er. Í undirbúningi fyrir rannsókinina hafði ég vissulega gert mér í 
hugarlund að upplifun einstaklinga sem hafa hestamennsku sem atvinnu væri jákvæð en mér 
datt þó ekki í hug að upplifun þeirra væri eins jákvæð og raun bar vitni og að ávinningurinn 
af hestamennsku væri svo mikill, bæði tilfinningalega og félagslega.  

Þetta er fyrsta rannsóknin af þessu tagi hér á landi þar sem sjónum er beint sérstaklega að 
upplifun einstaklinganna sjálfra af atvinnu þeirra í hestaíþróttum en slík rannsókn getur 
varpað skýrara ljósi á það sem býr að baki þeirri almennu ímynd á íslenska hestinum sem nú 
viðgengst. Enn fremur getur þessi rannsókn verið byrjunin á mögulega stærri rannsóknum á 
þessum vettvangi. Það væri til dæmis mikilvægt að gera rannsókn þar sem þátttakendur væru 
mun fleiri og fá þannig fram sjónarmið úr fleiri áttum. Í kjölfar þessarar rannsóknar væri 
hægt að gera ítarlegri rannsókn á þeim gildum sem komu fram í niðurstöðunum að framan, 
þau eru félagslegt gildi og tilfinningalegt gildi hestamennsku fyrir atvinnumenn í 
hestaíþróttum. Rannsóknin gæti því verið kveikja að því hvað þarf að skoða frekar. Til 
dæmis gætu komið fram fleiri dæmi um félagslegt gildi hestamennsku ef rannsóknin beindist 
að stærri hópi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að það getur verið erfitt að 
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afla tekna sem atvinnumaður í hestaíþróttum og þess vegna er mikilvægt að skapa sér nafn. 
Þessar niðurstöður vekja upp spurningar um hvernig atvinnumenn afla sér tekna og hversu 
algengt það sé að fólk hafi aðra vinnu samhliða. Með því móti væri unnt að gera því betur 
skil hvað einkennir hestamennsku sem atvinnugrein á Íslandi. Þannig getur rannsóknin lagt 
grunn að stærri rannsóknum innan fræðasamfélagsins. Sömuleiðis væri mikilvægt að kafa 
dýpra í samspil atvinnumennsku í hestaíþróttum og hestatengdrar ferðaþjónustu með því að 
rannsaka áhrif atvinnumanna á ímynd ferðamannsins á íslenska hestinum.  Fróðlegt væri að 
gera könnun þar sem leitast er eftir því hvernig ferðamenn sem sækja í íslenska hestinn hafi 
fengið upplýsingar um hann. Hvað vakti áhuga þeirra á hestinum? Kemur atvinnumaðurinn 
þarna einhvers staðar nálægt og hvaða skilaboð sendir hann út um ímynd íslenska hestsins? 
Ef rannsókn færi svo til að mynda fram á annarri hestatengdri atvinnu þar sem seld er 
upplifun, t.d. hestaleigu eða nokkurra daga hestaferð mætti hugsa sér að menn héldu ekki úti 
slíkri starfsemi í þeim eina tilgangi að afla tekna.  

Atvinnumenn í hestaíþróttum geta, út frá þeim gildum sem komið hafa í ljós við rannsóknina, 
svo sannarlega haft áhrif á markaðssetningu íslenska hestsins bæði hérlendis og erlendis 
þegar kemur að íslenskri ferðaþjónustu. Hestamennska er áhugaverð starfsgrein sem ekki 
margir leggja fyrir sig. Er það ósk mín að þessi rannsókn hafi gefið lesendum nokkra sýn inn 
í heim atvinnuhestamanna.  
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Viðauki A – Viðtalsrammi 
Viðtalsrammi sem farið var eftir í öllum fjórum viðtölunum.  

 

Hversu ung/ur varst þú þegar þú byrjaðir í hestamennsku? 

Hversu lengi hefur þú stundað hestamennsku? 

Hversu lengi hefur þú starfað við hestamennsku sem aðalstarf? 

Hvers vegna hestamennska? 

Geturðu lýst fyrir mér út á hvað hestamennskan sem atvinnugrein gengur út á? 

Hvaða þýðingu hefur íslenski hesturinn fyrir þig? 

Hvernig þýðingu hefur íslenski hesturinn fyrir þig efnahagslega? 

Hvernig þýðingu hefur íslenski hesturinn fyrir þig tilfinningalega? 

Hefur íslenski hesturinn félagslega (félagsskapur) þýðingu fyrir þér, ef svo er hvernig? 

Finnst þér að tilfinningar geti haft áhrif á starfið, ef svo er hvernig? 

Geturðu lýst fyrir mér hvað það er sem gerir íslenska hestinn einstakan í þínum huga? 

Geturðu lýst fyrir mér þær jákvæðu hliðar við að starfa við hestamennsku, en neikvæðar 
hliðar? 

Hverjar eru helstu áskoranirnar við að starfa við hestamennsku? 

Geturðu lýst fyrir mér hestamennskunni sem atvinnugrein í þremur orðum?
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Viðauki B – Yfirlýsing um upplýst 
samþykki 

 

 

 

 

Yfirlýsing um upplýst samþykki 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur í BS rannsókn um gildi hestamennsku fyrir 
atvinnumenn í hestaíþróttum.  

Rannsóknin er unnin af Dagmar Øder Einarsdóttur 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér viðtal um upplifun og skoðanir á gildi hestamennsku fyrir 
atvinnumenn í hestaíþróttum. Farið verður með viðtalsgögnin sem trúnaðarmál en 
viðmælendum er jafnframt heitið trúnaði. Nöfnum og öllum persónulegum upplýsingum 
viðmælenda verður haldið leyndum í bæði niðurstöðum og í umfjöllun um rannsóknina. Að 
lokum verða birtar niðurstöður inn á www.skemman.is vorið 2021. 

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að veita viðtal vegna ofangreindrar rannsóknar. 
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