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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er íþróttaferðamennska og þau áhrif sem henni fylgja á borgir og heimamenn 

skoðuð nánar. Ólympíuleikarnir eru notaðir sem dæmi um stórviðburð í íþróttaferðamennsku 

og farið er yfir áhrif fyrri leika á borgir og heimamenn. 

Íþróttaferðamennska er ekki nýtt fyrirbæri en er þó grein sem talið er að muni fara ört vaxandi 

í komandi framíð. Ferðamennska sem tengist íþróttaviðburðum er stór hluti af íþróttaferða-

mennsku um allan heim og eru efnahagsleg áhrif þeirra efni rannsókna hjá mörgum 

fræðimönnum. 

Áhrif ferðamennsku og mismunandi ferðamanna mun verða skoðað nánar og hvernig áhrifin 

geta verið mismunandi eftir stærð viðburðar og hegðunar ferðamanna. 

Ólympíuleikarnir í London árið 2012 notaðir sem dæmi í þessari ritgerð og áætluð áhrif 

leikanna á borgina, heimamenn og ferðamenn skoðuð nánar. Leikarnir í London eru þeir 

þriðju sem haldnir eru í borginni en mikið hefur breyst frá fyrri leikum. Borin verða saman 

áhrif fyrri leika og þau áhrif sem skipuleggjendur og yfirvöld áætla að verði. Áætlanir segja 

að fjöldi ferðamanna í borginni muni margfaldast og vonast er til að ferðamennirnir sjái 

borgina í nýju ljósi og því ferðamenn sem ekki hefðu heimsótt borgina komi á ný.  

Markmið þessarar ritgerðar er því að skoða hver áætluð áhrif séu og hvernig skipuleggjendur 

og yfirvöld vonast til að taka á þeim áhrifum. 

 

Lykilorð: Áhrif ferðamennsku, Ólympíuleikarnir, Íþróttaferðamennska, Viðburðarferða-

mennska. 
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Abstract 

This thesis examines sport-related tourism and the effects it brings to the host cities and local 

communities. The Olympics are used as an example of a big event in sports tourism and the 

effects on previous cities and people. 

Sports tourism is not a new phenomenon, although it is expected to be fastest growing in the 

near future. Sport-related tourism is a big part of tourism worldwide and the economic impact 

of research topics for many scholars. The impact of tourism and various types of tourists will 

be considered in detail and how the effects may vary depending on the size of occurrence and 

behavior of tourists. 

The Olympic Games in London in 2012, is used as an example in this thesis and the expected 

impact of the games on the city, the communities and tourism development.This is the third 

time the games are being held in London and a lot has changed since London hosted the 

games.This paper aims to compare the effects of the previous games to the forthcoming 

games in London 2012. The Estimated number of tourists visiting the city is expected to 

multiply and the authorities are hopeful that they will see the city in a new light and attract 

even more tourists who otherwised would not have visited the city. 

The aim of this paper is to look at the expected impact and how organizers and the authorities 

hope to address those impacts. 

Keywords: Impact of tourism, The Olympics, Sports tourism, Event tourism. 
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1. Inngangur  

Íþrótta tengd ferðalög eru tiltölulega nýtt hugtak í fræðum ferðamála. Fræðimenn hafa á 

undanförnum tveim áratugum hafið rannsóknir á greininni og reynt að útskýra hvaða 

ferðamenn sækja íþróttaviðburði. Íþróttir hafa laðað að ferðamenn svo öldum skipti og því 

merkilegt að fræðigreinin sé tiltölulega ný. Dæmi um þróttaviðburði má finna allt aftur að 

dögum fyrir krist, sem dæmi má nefna eru Ólympíuleikarnir. Leikarnir hafa stækkað mikið 

síðan í þá daga og í dag er umfang leikana mikið og fjöldinn allur af ferðamönnum sem ferðst 

til þess að vera viðstaddir eða til þess að taka þátt í leikunum. 

Í ljósi þess hversu mikið leikarnir hafa stækkað og þess fjölda ferðamanna sem sækja leikana 

heim, verða samfélög heimamanna og umhverfi óneitanlega fyrir áhrifum leikana. Hvort sem 

átt er við efnahag, félags- eða umhverfisleg áhrif er vert að skoða frekar hvernig þau koma 

niður á heimasvæðunum. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða nánar hver þessi áhrif eru og þá hvernig borgir og 

svæði hafa reynt að komast hjá því að leikarnir beri neikvæð áhrif. Í ritgerðinni verður skoðað 

nánar hvernig leikarnir voru haldnir allt frá árinu 1896 eða frá því að leikarnir voru 

endurlífgaðir. Leikarnir árið 2012 verða haldnir í London og er það í þriðja skiptið sem 

leikarnir eru haldnir þar í borg. Megin markið ritgerðarinner er því að kynnast betur þeim 

áhrifum sem fræðimenn, skipuleggjendur og yfirvöld í Bretlandi gera ráð fyrir og hvernig 

þessum áhrifunum skal snúið upp í jákvæða breytingu á samfélögum og heimasvæðinu sjálfu. 

Farið verður yfir þá uppbyggingu sem á sér stað í borginni og hvernig austur hluta hennar skal 

breytt til þess að laða að ferðamenn bæði fyrir leikana sem og fyrir komandi ár.  

 

Rannsóknar spurningar ritgerðarinnar eru því eftirfarandi: 

 

Hver eru helstu áhrif stórviðurða á við Ólympíuleikana? 

Hver eru líkleg áhrif leikana í London? 

Hvernig áætla skipuleggjendur og yfirvöld í borginni að takast á við þau áhrif? 

 

Leitað verður svara við þessum spurningum í sex köflum. Í öðrum kafla þessarar ritgerðar 

verður skoðað hvernig fræðimenn skilgreina ferðamenn sem og þá ferðamenn sem ferðast í 

íþrótta tengdum tilgangi. Skoðað verður skilgreining á Íþróttaferðamennsku. Í þriðja kafla fer 

höfundur yfir tengls íþrótta og ferðamennsku.  

Farið verður yfir helstu skilgreiningar fræðimanna á íþróttaviðburðum og hvernig hægt er að 

skipta þeim niður í flokka. Fjórði kaflinn fjalla svo um áhrif ferðamennsku og þá skoðað 

frekar hver áhrif stór viðburða á við Ólympíuleikana eru á heimasvæðin. Í fimmta kafla fer 
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höfundur yfir sögu leikana og hver helstu áhrif leikana eru. Skoðar höfundur dæmi frá fyrri 

leikum og hver helstu áhrif þeirra hafa verið á heimasvæðin og heimamenn. Í sjötta kafla 

verður litið yfir London sem heimasvæðið fyrir leikana árið 2012. Skoðað verður hvernig 

borgin hyggst fara nýjar leiðir til þess að minnka áhrifin sem mest og hvernig nýta á þau í 

sókn til að bæta líf í borginni. Í Sjöunda kafla verður svo loks farið yfir allt sem fram hefur 

komið og mun höfundu taka afstöðu um hvernig líklegum áhrifum í borgini skuli reynt að 

halda í skorðum. 
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2. Ferðamaðurinn sjálfur 

Ferðamaðurinn er oftast skilgreindur út frá tíma, rými og þeirri athöfn sem hann tekur sér fyrir 

hendur á ferðalagi sínu. Einstaklingur verður að ferðast út frá sínum heimakynnum, um 

ákveðna vegalengd og í ákveðinn tíma til þess að verða skilgreindur ferðamaður. Ekki eru 

allir fræðimenn sammála um lengd eða tíma eyddum í burtu. Leiper (1981) talar um að 

einstaklingur verði að gista eina nótt að heiman til þess að vera skilgreindur ferðamaður. 

Oftast er þó rætt um að ef einstaklingur eyðir 24 klukkustundum á stað sem ferðast er til teljist 

viðkomandi ferðamaður (Higham & Hitch, 2001). 

 

Ástæður þess að fólk leggur upp í ferðalag eru mismunandi, fræðimenn hafa einnig reynt að 

skilgreina þær ástæður og þannig flokka ferðamenn á sama tíma.  

Í fyrstu var aðeins talað um fjóra flokka; skipulagða ferðamennsku, skoðunarferðamennsku, 

flakk og svo fjöldaferðamennsku. En síðan þá hafa bæst í hópinn margir flokkar eins og til 

dæmis strandarferðamennska, íþróttaferðamennska, menningatengdferðamennska, ævintýra- 

ferðamennska og viðburðaferðamennska. Allir þessir flokkar skýra því frekar áhugasvið 

ferðamannsins og er því oft kölluð áhugasviðsferðamennska (e. Special interest tourism) 

(Gibson & Cornell, 2005). 

2.1 Íþróttaferðamennska 

Íþróttaferðamennska er hugtak sem skilgreint hefur verið á eftirfarandi hátt; „Tómstundatengd 

ferðamennska sem færir einstaklinga tímabundið frá sínum heimasvæðum til þess að taka þátt 

í líkamlegum athöfnum, til þess að horfa á líkamlegar athafnir eða til þess að virða fyrir sér 

athafnir sem hafa aðdráttarafl vegna líkamlegrar athafnasemi“ (Gibson, 1998: 49).  

Gibson skiptir íþróttaferðamennsku í 3 flokka út frá hegðun ferðamanna; virk íþrótta-

ferðamennska (e. Active sport tourism), þar sem viðkomandi er virkur þátttakandi í sjálfri 

íþróttinni, íþróttaviðburðaferðamennska (e. Event sport tourism), þar sem áhorf er 

meginmarkmiðið og svo í lokin í nostalgíu íþróttaferðamennsku (e. Nostalgic sport tourism), 

sem felst í því að heimsækja áfangastaði sem tengjast mikilvægum íþróttaviðburðum, 

íþróttamannvirkjum eða íþróttasögu (Gibson, 1998).  

Íþróttir má skilgreina sem allar tegundir iðkunar sem fela í sér hæfileika, tækni eða áhættu þar 

sem einstaklingur tekur þátt á sínum eigin vegum, sér til skemmtunar, keppnis eða æfingar. 

Einstaklingur kýs þá oftast að auka getu sína og komast á það stig þar sem umfjöllun og 

viðurkenning fæst (Commonwealth of Australia, Sports and Torism Division, 2000). Í 

framhaldi af þessu er svo hægt að skipta íþróttaferðamönnum í tvo flokka; áhorfendur og 

þátttakendur. 

Ferðamenn sem ferðast í íþrótta-tendgum tilgangi vefjast einnig fyrir fræðimönnum og eru 

þeir ekki allir sammála um hvernær ferðamaður er svo kallaður íþróttaferðamaður. Er hægt að 

setja alla ferðamenn sem ferðast til þess að taka þátt eða vera viðstaddir íþróttaviðburð alla 

undir sama hatt? Gibson og fleiri fræðimenn reyna að skilgreina hvar tengls á milli 

ferðamanns og íþrótta liggja (Gibson & Cornell, 2005). 

 

Í dag eru margir íþróttamenn svokallaðir atvinnumenn, það er að segja fá borgað fyrir að 

stunda íþrótt af einhverju tagi, íþróttin er því þeirra atvinna og lifibrauð. Eru atvinnumenn 
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sem ferðast til þess að keppa eða stunda sína íþrótt þá kannski frekar í viðskiptaferð frekar en 

íþróttaferð? Þetta er aðeins eitt dæmi um hvernig fræðimenn reyna að skilgreina 

ferðamanninn út frá þeirri athöfn sem hann tekur sér fyrir á áfangastaðnum (Weed, 2008). 
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3. Íþróttir og ferðamennska 

Rannsóknir á þróttatengdum ferðalögum hafa lengi verið litlar, en þó hafa þessar rannsóknir 

aukist á síðustu áratugum. Talið er að fyrsta greinin sem út kom um efnið hafi verið grein eftir 

Gyptis árið 1991 sem unnin var fyrir breska íþróttasambandið (e. Great Britain Sports 

Council). Rannsóknir á efninu hafa aukist og vitund fræðimanna um greinina einnig, talar 

Weed (2008) um það í bók sinni að árið 2000 hafi hann aðeins fundið átta greinar um efnið en 

4 árum seinna hafi fjöldið greina verið kominn upp í 38.  

Af þessum 38 greinum hafi 40% af greinunum verið um íþróttaviðburði og ferðamennsku, 

29% um útivist og ævintýraferðamennsku-, og 15% um skíða og vetrarferðamennsku. Af 

þessum greinum voru 38% greinanna um áhrif ferðamennsku eða áhrif viðburða á 

heimasvæðin eða íbúa og 25% um markaðstarf viðburða (Weed, 2008). Báðir þessir þættir eru 

stór hluti af viðburðaferðamennsku. 

 

Íþrótt er vítt hugtak og mikið af skilgreiningum til. Íþróttir geta annað hvort stundarðar í í hóp 

eða sem einstaklingar, og þá bæði til skemmtunar eða líkamsræktar. Líta má því á íþróttir sem 

athafnir sem keppt er í eða sem hafa ákveðin markmið að leiðarljósi. Keppni í íþróttum er 

hægt að skilja á fleiri en einn veg. Oftast er þar átt við að einstaklingar taki þátt í hefðbundinni 

keppni þar sem keppendur sigra eða tapa en einnig geta einstaklingar sem stunda íþróttir 

keppt til að ná settum persónulegum markmiðum. Þegar rætt er um íþróttaferðamennsku er 

oftast átt við hvort tveggja, það er að segja keppni á milli einstaklinga eða liða sem og 

eintakling sem keppir við engan nema sjálfan sig (Hinch & Higham, 2001). 

 

Ein áhrifamesta rannsókn sem gerð hefur verið um tengsl ferðamennsku og íþrótta gerði 

Glyptis. Hún reyndi að flokka gerðir ferðamanna sem stunda íþróttir niður í fimm flokka: 

Almennir ferðamenn sem jafnvel tækju þátt í íþróttum í ferð sinni, ferðamenn sem ferðuðust 

til þess eins að stunda íþrótt að einhverju tagi, ferðir í æfingabúðir íþróttamanna, 

íþróttaviðburðir og svo að lokum ferðalög ríka fólksins (Weed, 2008).  

 

Árið 2004 ákváðu svo Weed og Bull að einfalda þessa fimm flokka og reyna að greina betur 

þeirra á milli. Skiptu þeir ferðalögum íþrótta tengdum í þessa eftirfarandi fimm flokka; 

Ferðamennska með hugsanlegri þátttöku í íþrótt, ferðalög til þess eins að stunda íþróttir, 

æfingaferðir, íþróttaviðburðir og svo að lokum lúxus íþróttferðamennska (Weed, 2008).  

 

Í kringum árið 1990 skrifaði De Knop (Holloway, Davidson & Humphreys, 2009) um þrjár 

gerðir af íþróttaferðalögum; ferð þar sem ferðast er með það eina markmið, að stunda íþrótt 

(dæmi; skíðaferð), ferð þar sem íþrótt af einhverju tagi er stunduð með því að nýta sér það 

sem í boði er á áfangastað (dæmi; notkun líkamsræktar aðstöðu á hótel) og svo í lokin ferð þar 

sem tekið er þátt í íþróttum án þess að það hafi verið ákveðið svo áður en lagt var að stað 

(dæmi; að spila strandarblak). Á þessum tíma sögðu fræðimennirnir Glyptis og Jackson frá 

þvi að 56% Breta sem ferðast innanlands taki þátt í að minnsta kosti einni íþrótt á ferðalagi 

sínu. Þeir greindu einnig frá að 26% allra Breta sem ferðast innanlands ferðist með íþróttir 

sem aðal ástæðu ferðarinnar (Holloway, Davidson & Humphreys, 2009). 

 

Getz (2008) greinir frá japanskri rannsókn eftir Nogawa þar sem íþróttaferðamenn eru 

skilgreindir sem þeir ferðamenn sem eyða að minsta kosti 24 klukkustundum í þátttöku í 

íþrótt og eyða þannig tíma sínum á þeim stað þar sem íþróttaviðburður fer fram. Nogawa 
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skiptir íþróttarferðamönnum í þrjá hópa; í fyrsta lagi nefnir hann þá ferðamenn sem ferðast til 

þess eins að taka þátt í íþrótt, í öðru lagi þá ferðamenn sem ferðast til þess að að fylgjast með 

íþrótt og í þriðja og síðasta lagi þeir ferðamenn sem skipuleggja sinn eigin íþróttaviðburð og 

ferðast í þeim tilgangi (Holloway, Davidson & Humphreys, 2009). 

 

Eins og sjá má eru til víðtækar skilgriningar á íþróttaferðamennsku og hver sá ferðamaður er 

sem kýs að ferðast í íþrótta tengdum tilgangi. 

3.1. Viðburðarferðamennska 

Það er kölluð viðburðarferðamennska þegar ferðamenn ferðast til þess að vera viðsaddir eða 

til þess að taka þátt í ákveðnum viðburð. Slíkir viðburðir geta verið litlir og haldnir daglega 

eða á stærri skala, aðrir eru haldnir með reglulegu en mislöngu millibili, stundum líða mörg ár 

á milli. Viðburðir geta einnig verið haldnir einu sinni.  

Dæmi um viðburði geta verið til dæmis tónlistarhátíðir, vaktaskiptin hjá vörðum bresku 

drottningarinnar eða Ólympíuleikarnir. Oft eru líka dæmi um það að viðburðir séu skipulagðir 

til þess að minnast ákveðins tíma eða manneskju.  

Viðburðir geta laðað að sér ferðamenn á svæði sem ferðamenn myndu annars ekki heimsækja 

og því geta haft jákvæð áhrif á heimasamfélagið. Viðburðir eins og til dæmir bæjarhátiðir eru 

líklegri til að laða að íbúa bæjarins og næsta nágrennis á meðan stærri tónlistar- eða 

íþróttahátíðir geta laðað að ferðamenn frá öllum heimshornum og því skilað tekjum vegna 

gistinótta og eyðslu ferðamanna á meðan á viðburðnum stendur (Holloway, Davidson & 

Humphreys, 2009).  

Viðburðir geta einnig haft neikvæð áhrif á ferðamenn, en til dæmis getur græðgi heimamanna 

og stofnanna sem hækka verð á allri vöru og þjónustu. Getur slíkt skilað sér í neikvæðri 

upplifun ferðamanna. 

Bæði alþjóðleg og staðbundin markaðsetning ferðamennsku er mikilvæg í þessu samhengi. 

Markaðsetning áfangastaða á að draga fram það besta fram úr samfélaginu og skapa jákvæðar 

tilfinningar meðal alþjóðasamfélagsins gagnvart áfangastaðnum. Þessi atriði eru mikilvæg 

hvað varðar íþróttaferðamennsku og verða skipuleggjendur að reyna að nýta sér almenna 

markaðstarfsemi ferðaþjónustu á áfangastaðnum í sínu markaðstarfi (Dann, 1996).  

Viðburðir geta eins og áður hefur komið fram laðað að þátttakendur, áhorfendur sem og 

almenna ferðamenn. En það er undir ferðamanninum komið hvort að hann ákveði að taka þátt 

eða fylgjast með viðburðum sem í boði eru. Það er því mikilvægt að heimasvæðin og 

mótshaldarar leggi mikið í markaðsetninu og að gera áfangastaðinn sem og viðburðinn 

heillandi (Chalip & fl., 2003).  

Getz (2008) skiptir viðburðaferðamennsku í þrjá flokka: viðburðaferðamennsku (e. event 

tourism), sérstakan viðburð (e. special event) og hátíð (e. festival).  

Markaðssetning, og þróun og skipulag er það helsta sem greinir viðburðarferðamennsku frá 

annarri ferðamennsku en afar mikilvægt er að huga að skipulagi og áætlanagerð þegar 

skipuleggja á viðburð sem laðað gæti að fjölda ferðamanna. Slík ferðamennska er oft flokkuð 

undir fjöldaferðamennsku. Skilgreining á viðburðarferðamennsku kom fyrst fram á níunda 

áratugnum, en er í dag er orðin stór hluti af allri ferðamennsku. Fólk kýs að sækja viðburði 

sem vekja áhuga þess og fara því á áfangastaði sem þeir annars hefðu ekki ferðast til. Með 

þessum hætti má hjálpa svæðum að afla tekna sem og auka atvinnumöguleika fyrir 

heimamenn (Getz, 2008). 

Getz (2008) talar um að sérstakur viðburður sé tegund viðburðaferðamennsku og er 

skilgreindur sem tækifæri fyrir ferðamenn til þess að öðlast félags- og menningarlega reynslu. 
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Ferðamenn fá tækifæri til þess að upplifa eitthvað nýtt, kynnast nýjum stöðum, víkka 

sjóndeildarhringinn og skemmta sér um leið. Hann greinir einnig frá því hvernig viðburðir eru 

flokkaðir eftir tegund, stærð eða ástæðu hátiðarinnar. Sem dæmi um flokka mætti nefna; 

tónleika, gleðigöngur, íþróttaviðburði, trúarlega viðburði og þar fram eftir götunum.  

 

Á mynd 1 má sjá það hvernig Getz (2008) setur upp mismunandi flokka eftir því hvers konar 

viðburður á sér stað. 

 

 

 

Þessa flokka notar Getz (2008) svo til þess að flokka í fjóra frekari flokka; risa viðburð (e. 

mega event),  gæða viðburð (e. hallmark event), táknrænan viðburð (e. iconic event) og 

stórviðburð (e. major event). 

  

Risa viðburður hefur yfirleitt mikil áhrif á heimasamfélagið, þá helst efnahagslega. Fólk 

heimsækir slíka viðburði og er umfang þeirra mikið. Slíkir viðburðir laða að fólk hvaðanæva 

úr heiminum til þess eins að vera viðstatt viðburðinn. Þessir viðburðir eru ekki endilega 

bundnir við ákveðin svæði eða staði heldur getur risa viðburður verið breytilegur eftir árum 

eða tíma (Getz, 2008). 

 

Gæða viðburður er aftur á móti viðburður sem oftast er bundinn við ákveðið svæði eða borg. 

Lýsir viðburðurinn íbúum og þeirra heimasvæði og því ferðast fólk á svæðið til að kynnast 

því sem heimamenn hafa upp á að bjóða.  

 

Táknrænn viðburður er oft haldinn til heiðurs staðar eða svæðis og hefur því dýpra gildi en 

viðburðurinn sjálfur. Oft þekkir fólk annað hvort til viðburðarins eða svæðisins og eru augljós 

tengls þar á milli.  

 

 MENNINGAVIÐBURÐIR 

-Hátíðir 

-Skrúðgöngur 

-Minningahátiðir 

-Trúarhátiðir 

PÓLITÍSKIR VIÐBURÐIR 

- leiðtogafundir 

-Konunglegar hátíðir 

-Pólitískir fundir 

-Stjörnu heimsóknir 

LISTA VIÐBURÐIR 

-Tónleikar 

-Verðlauna afhendingar 

 VIÐSKIPTA VIÐBURÐIR 

-Fundir 

-Kynningar 

-Viðskipta og verslunar 

viðburðir  

-Markaðir 

FRÆÐSLU OG VÍSINDALEGIR 

VIÐBURÐIR 

-Ráðstefnur 

-Málstofur 

-Lækningastofur 

 ÍÞRÓTTAMÓT 

-Áhuga/Atvinnu 

-Áhorfandur/þátttakandur 

Tómstundir 

-Íþróttir og leikir 

 EINKA SAMKVÆMI 

-Brúðkaup 

-Partý 

-Samfélagslegar smakomur 

Mynd 1. Flokkar viðburða (Heimild: Getz, 2008). 
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Stórviðburðir eru svo loks viðburðir þar sem áhrif á heimasvæðið og heimamennina eru mikil. 

Efnahagsleg, samfélagsleg og jafnvel umhverfisáhrif geta vel verið mikil, bæði jákvæð og 

neikvæð. Heimamenn bjóða efnahagslegu áhrifin oft velkomin en átta sig jafnvel ekki fyrr en 

eftir á hver þau félags eða umhvefislegu áhrif eru. Slík áhrif hafa í för með sér mikið fjölmiðla 

fár og gríðanlegann fjölda ferðamanna (Getz, 2008). Slíka viðburði eru oft erfitt að skilja frá 

stórviðburði enda eru áhrif og umfang mjög svipuð. 

 

Hér á eftir verður farið sérstaklega yfir stórviðburð, það er að segja Ólympíuleikana og 

skilgreint umfang og áhrif þeirra á samfélög og heimamenn. 

 

3.2 Íþróttaviðburðaferðamennska 

Íþróttaviðburðaferðamennska (e. Event sports tourism) er stór hluti af íþróttaferðamennsku og 

jafnvel aðal undirstaða íþróttaferðamennskunnar (Deery, Jago & Fredline, 2004). 

Íþróttaviðburðaferðamenn geta verið af mörgu tagi en í raun eru allir sem ferðast vegna 

íþróttaviðburðar svo sem þátttakendur, fylgilið þátttakenda, starfsmenn viðburðar og 

áhorfendur. Til eru þrenns konar hagsmunaaðilar þegar kemur að íþróttaviðburða-

ferðamennsku; þátttakendur, þeir sem móta stefnu og þeir sem standa fyrir viðburðunum. Til 

að búa til góða stefnu og að tryggja að góð skilyrði séu til staðar fyrir íþróttaferðamennsku, þá 

sérstaklega íþróttaviðburði, er mikilvægt að öðlast skilning á þátttakendunum. Til þess þarf að 

velta fyrir sér íþróttaviðburðaferðamanninum og hvaða hlutverki íþróttir gegna í ákvörðun 

hans um að ferðast. Það þarf einnig að íhuga hvaða áhrif íþróttir hafa á áætlanir 

ferðamannsins eftir að hann ákveður að ferðast og hvort þær hafi áhrif á skyndiákvarðanir 

meðan á ferðalaginu stendur (Weed, 2006).   
 

Eins og áður kom fram geta íþróttaviðburðir verið af ýmsum stærðum og gerðum og oft er 

talað um risaviðburði (e. Mega-events) og svo smærri viðburði (e. Small-scale events). 

Risaviðburðir hafa oft verið viðfangsefni rannsókna og oftar en ekki er fjallað um efnahagsleg 

áhrif þeirra. Hins vegar er oftast minni umfjöllun um félagsleg eða umhverfisleg áhrif þessara 

stóru viðburða og hafa sumir fræðimenn haldið því fram að þau áhrif séu ekki alltaf af 

jákvæðum toga (Weed, 2009). Að mati fræðimanna eru smærri viðburðir aftur á móti taldir 

hafa jákvæðari félagsleg áhrif á samfélög (Walo, Bull & Breen, 1996). 

 

Sem dæmi um neikvæð áhrif af risaviðburðum er hægt að nefna Ólympíuleikana í Barcelona 

árið 1992 og í Peking árið 2008 þar sem fólk var neytt til að flytja af heimilum sínum vegna 

framkvæmda fyrir leikana. Út frá þessu hafa fræðimenn sagt að smærri og tíðari viðburðir hafi 

því jákvæðari áhrif á samfélög en risaviðburðir á borð við leikana (Gibson, Willming & 

Holdnak, 2003). 
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4. Áhrif ferðamennsku 

Þegar ferðamenn ferðast fram og til baka um heiminn endilangan og eyða peningum í mat, 

gistingu og aðra þjónustu er vert að skoða þau áhrif sem ferðamenn hafa á áfangastaðinn 

sjálfann. Áhrifin geta bæði verið jákæð og neikvæð. Flest lönd og yfirvöld bjóða 

ferðamanninn velkominn og leitast við að finna leiðir til þess að laða ferðamanninn á sitt 

heimasvæði og lengja dvöl hans. Þetta er gert með því að byggja upp allskyns þjónustu og 

afþreyingu sem ferðamaðurinn borgar fyrir. Eykur þetta tekjur heimasvæðanna og þannig 

aukast tekjur þjóðarbúsis. Oftast eru áhrifin flokkuð niður í efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg, umhverfileg og svo pólitísk áhrif (Cooper, Fletcher, Gilbert, Fyall & Wanhill, 

2008). 

Þegar áhrif ferðamennsku eru skoðuð er oft einblínt á efnahagsleg áhrif. Þó má segja að á 

síðustu áratugum hafi aukinn skilningur orðið á þeim áhrifum sem ferðamennska hefur á 

umhverfið og menningu heimasvæðanna.  

Oft er efnahagslegum áhrifum skipt í fjóra megin flokka: tekjur, atvinnu, greiðslujöfnuður og 

svo að lokum uppbygging og fjárfesting (Cooper, Fletcher, Gilbert, Fyall & Wanhill, 2008). 

 

Tekjur sem ferðamenn skilja eftir sig á ferðalögum er stór hluti efnahagslra áhrifa. Skýrsla 

sem gefin var út af WTTC (e. World Travel and Tourism Council) árið 2005 segir frá því að 

ferðamennska hafi haft í för með sér 4.7 milljarða bandaríkja dala í tekjur og 221 milljón 

starfa í heiminum (Cooper, Fletcher, Gilbert, Fyall & Wanhill, 2008). Talið er að störfum 

muni fjölga um átta og hálfa milljón á ári til ársins 2015. Í bréfi frá Global Development 

Allience Newsletter í mars 2008 var þó talið að greinin skilaði átta milljörðum bandaríkjadala 

(Holloway, Davidson & Humphreys, 2009). 

Eins og rætt er um þegar sagt er að hagræn áhrif geta verið jákvæð, það er að segja að skapa 

atvinnu og auka tekjur má að sama skapi segja að ferðaþjónusta hafi jákvæð félags- og 

menningarleg áhrif.  

Jákvæð félgs- og menningarleg áhrif ferðaþjónustunnar eru til að mynda sterkari tengs svæða, 

betri skilningur á mismunandi siðum og venjum, virðing fyrir mismunandi menningu og trú, 

vörn gegn ágreiningi og svo framvegis (Holloway, Davidson & Humphreys, 2009). 

Á sama hátt má segja að áhrifin frá ferðaþjónustu séu jákvæð þegar skoðað er hvað það er í 

raun og veru sem heldur borgum og bæjum gangandi. Í bókinni The Business Of Tourism 

(Holloway, Davidson & Humphreys, 2009), segir frá því að í Bretlandi og þá helst London sé 

dæmi um það hvernig svæði njóta góðs af ferðamönnum. Til dæmis má nefna að ferðamenn 

kaupa 40% af öllum seldum miðum í leikhús í West End. Talið er að ef ferðþjónustan væri 

ekki hluti af daglegu lífi í London ættu heimamenn ekki kost á jafn góðu og ódýru 

samgöngukerfi og raun ber vitni. Gamlar verksmiðjur, vindmillur og vöruhús sem byggð voru 

á 17. og 18. öld hefðu verið rifin ef ekki hefði verið hægt að nýta húsnæðin undir 

ferðaþjónustu á einhvern hátt. Þarna má sjá það hvernig áhrifin geta verið jákvæð, byggingar 

sem höfu misst sitt upprunalega gildi eignuðust ný gildi vegna ferðaþjónustunnar (Holloway, 

Davidson & Humphreys, 2009). 

Þrátt fyrir augljós jákvæð áhrif áttuðu yfirvöld sig fljótt á því að hröð þróun ferðaþjónustunnar 

gæti haft slæm áhrif ef skipulag á þjónustu og öðrum þáttum tengdum greininni væri slæmt. 

Getur slíkt leitt til þess að ferðamenn fái nóg af áfangastaðnum og svokallaður halli verði á 

ferðalögum og heimsóknum á staðinn. Þetta getur augljóslega haft verulega slæm áhrif á 

svæði sem lengi hafa notið vel af auknum tekjum sem inn koma vegna ferðaþjónustunar 

(Holloway, Davidson & Humphreys, 2009).  
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4.1 Tegundir ferðamennsku 

Fjöldaferðamennska er sú tegund ferðamennsku sem hefur einna mest neikvæð félags- og 

menningaleg áhrif á áfangastaði. Slík ferðamennska getur haft verulega slæm áhrif á minna 

þróuð lönd, á vinsælum ferðamannastöðum og stórborgum. Getur ferðaþjónusta ýtt undir 

aukna glæpi og misrétti af margs konar tagi.  

Það má þó segja að öll ferðaþjónusta hafi áhrif af einhverju tagi á áfangastaðinn, fer þetta þó 

mest eftir því hvernig ferðamaðurinn sjálfur kýs að ferðast og haga sér á áfangastaðnum. 

Ferðamaður getur heimsótt verulega vinsæla ferðamannastaði án þess að varla fari fyrir 

honum á nokkurn hátt, hins vegar má segja um ferðamann sem ferðast á svæði þar sem 

ferðaþjónusta er varla þekkt og að sama skapi haft gríðarleg áhrif. Valene Smith setti upp 

módel þar sem hún skilur á milli tegunda ferðamanna og þau áhrif sem þeir hafa á 

áfangastaðinn. Í töflu eitt má sjá hvernig Smith skiptir ferðamennsku niður eftir tegund 

ferðamanna, magn þeirra og hvernig þeir athafna sig á áfangastað (Holloway, Davidson & 

Humphreys, 2009). 

 
Tafla 1. Tegundir ferðamanna og hegðun þeirra á áfangastað (Heimild: 

Holloway, Davidson & Humphreys, 2009). 

 

Tegund ferðamanna 

 

Fjöldi ferðamanna 

 

Aðlögun ferðamanna á 

áfangastað 

 

Könnuðir 

 

Mjög fáir 

 

Aðlagast algjörlega 

 

Elítan 

 

Varla sjáanlegir 

 

Aðlagast algjörlega 

 

Þeir sem fara aðrar leiðir 

 

Sjaldgæfir en sjáanlegir 

 

Aðlagast vel 

 

Öðruvísi 

 

Sjaldgæfir 

 

Aðlagast að hluta 

 

Byrjandi 

 

Stöðugur fjöldi 

 

Leitast eftir vestrænum gæðum  

 

Fjöldaferðamennska 

 

Stöðug aðstreymi 

 

Gerir ráð fyrir vestrænum gæðum 

 

Hópferð 

 

Verulegur fjöldi 

 

Ætlast vestrænna gæða 

 

Eins og sjá má í kaflanum að ofan hefur öll ferðamennska áhrif. Hægt er að skoða hvern 

áfangastað fyrir sig og tala um það norm sem ferðamenn sem sækja staðinn heim hafa áhrif á 

en þó eins og kemur fram að ofan er ekki hægt að setja alla ferðamenn undir sama hatt 

(Holloway, Davidson & Humphreys, 2009).  

 

Ferðamenn til dæmis sem ferðast til Karabískahafsins og gista á 5 stjörnu hótelum sem hafa 

allt það sem ferðamaðurinn er að leitast eftir á ferð sinni undir sama þaki hafa löngum verið 
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gagnrýndir af fræðimönnum. Þar sem öll sú þjónusta sem ferðamaðurinn eyðir í er oft keypt 

fyrir fram og rennur þá oftast til stórra alþjóðlegara hótel keðja. Þarna skilur ferðamaðurinn 

alls ekkert eftir sig fyrir áfangastaðinn. Allt það fjármagn sem ferðamaður eyðir á ferðalagi 

sínu endar á heimasvæði ferðamannsins og því ekkert skilið eftir. Slíkir ferðamenn kynnast 

sjaldnast heimamanninum eða menningu landsins heldur halda sig innan veggja hótelsins 

(Holloway, Davidson & Humphreys, 2009).  

 

Dæmi sem þetta er hægt að nota þegar fræðimenn eru ekki sammála um áhrifin, eins og sjá 

má er skiljanlegt að sumir líta á dæmið sem neikvæð áhrif vegna engna tekna fyrir 

áfangastaðinn. Þó vilja sumir meina að þarna sé dæmi um það þegar ferðamenn hafa alls 

engin áhrif á áfangastaðinn, þar sem samskipti milli heimamanna og ferðamanna eru lítil sem 

engin. 

Hvernig sem fræðimenn kjósa að skilgreina áhrif ferðamennsku eru þeir þó flestir sammála 

um að stórviðburðir eins og Ólympíuleikarnir hafi bæði neikvæð og jákvæð áhrif á 

heimasvæðin. Hér á eftir verða skoðuð dæmi um fyrri leika þar sem áhrif leikanna á 

heimasvæðin geta bæði verið jákvæð sem og neikvæð á sama tíma (Holloway, Davidson & 

Humphreys, 2009). 
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5. Ólympíuleikarnir 

Eitt af megin hugtökum ferðamálafræðinnar er aðdráttarafl. Ferðamannastaðir reyna að bjóða 

ferðamenn velkomna með því að bjóða upp á hluti sem kalla til fólks og fær það þannig til að 

velja að ferðast á staðinn. Aðdráttarafl ferðamannastaða er yfirleitt flokkað í náttúrulegt 

aðdráttarafl og manngert aðdráttarafl (Cooper, Fletcher, Gilbert, Fyall & Wanhill, 2008) en 

Swarbrooke (1999) skiptir því í fjóra flokka: 

 

 Náttúrulegt aðdráttarafl, t.d. landslag, náttúra og dýralíf. 

 Manngert aðdráttaafl sem ekki var sérstaklega búið til fyrir ferðamenn, t.d. gamlir kastalar 

og kirkjur. 

 Manngert aðdráttarafl sem skapað var sérstaklega til að laða að ferðamenn, t.d. 

skemmtigarðar og spilavíti. 

 Viðburðir, sem geta verið bæði náttúrulegir (eldgos) og manngerðir (íþróttaviðburðir og 

tónleikar). 

 

Ólympíuleikarnir eru dæmi um viðburð sem fjöldi manns sækist eftir að vera vitni að. Fjöldi 

áhorfenda hefur aukist verulega frá því að fyrstu leikarnir voru haldnir. 

Samkvæmt sögulegum heimildum má rekja fyrstu fornu Ólympíuleikanna aftur til ársins 776 

f.Kr. Voru leikarnir tileinkaðir guðinum Olympian og fóru þeir fram á fornum sléttum 

borgarinnar Ólympíu í Grikklandi. Leikarnir voru haldnir áfram næstu 12 aldirnar, eða þar til 

Theodosius keisari ákvað árið 393 e.kr. að allar slíkir-  "sérstrúarsöfnuðir" ættu að vera 

bannaðir. Borgin Ólympía, er í vesturhluta Peloponnese skaga sem samkvæmt grískri 

goðafræði, er eyja "Pelops", stofnandi leikanna (Get Set, 2012).  

 

Á Ólympíuleikum í Grikklandi til forna ríkti ekki sami ólympíuandi og oft er nefndur í 

kringum nútíma Ólympíuleika en fyrstu nútímaleikarnir í þeirri mynd sem við þekkjum þá í 

dag voru haldnir í Aþenu árið 1896 en einkum hafa íþróttirnar breyst og flóran nú orðin öllu 

fjölbreyttari en hún var á Ólympíuleikunum til forna. Í dag liggur aðal áherslan í því að vera 

með og víst er að íþróttamenn sem enga möguleika eiga á sigri fagna þó fyrir það eitt að hafa 

tekið þátt í leikum og náð tilteknum lágmörkum til þess að geta státað sig af því að hafa 

fengið tækifæri til þess að etja kappi við þá allra bestu, þó auðvitað sé stefnan sú að koma 

ávallt fyrstur í mark (Get Set, 2012). 

 

Árið 1887 hóf baróninn Pierre de Coubertin, þá 24 ára gamall, baráttu sína fyrir endur-

vakningu Ólympíuleikanna. Á alþjóðaráðstefnu 1894 var ákveðið að hrinda hugmynd hans í 

framkvæmd og Alþjóðaólympíuráðið var stofnað. Fyrstu Ólympíuleikar nútímans voru síðan 

haldnir í Aþenu 1896 með þátttöku 300 keppenda frá 13 þjóðlöndum. 

Ólympíuleikarnir voru þekktastir þeirra kappleikja sem fram fóru í Grikklandi til forna. Þeir 

voru haldnir á fjögurra ára fresti og skipuðu svo veigamikinn sess í Grikklandi að tímatal var 

miðað við þá og liði fjögur ár á milli leika (Get Set, 2012). 

Á hinum fornu Ólympíuleikum var framan af, að því er virðist, aðeins keppt í einni grein, 

kapphlaupi, á 192 metra langri braut. Lengri hlaup bættust síðar við, um 700 var keppt í glímu 

og fimmþraut (pentaþlon) en í henni var kapphlaup, langstökk, skífukast, spjótkast og að 

lokum glíma milli þeirra tveggja keppenda sem stóðu sig best í hinum fjórum greinunum. 

Konur fengu hvorki að taka þátt í hinum fornu Ólympíuleikum né horfa á atburðina, fyrir utan 

eina konu sem gegndi nokkurs konar prestsembætti. 
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Um 150 fyrir Krist misstu Grikkir að lokum sjálfstæði sitt til Rómverja og stuðningur við 

kappleiki á borð við Ólympíuleikanna dvínaði verulega í kjölfar þess. Skylmingar, blóðugir 

bardagar upp á líf og dauða og hestvagnakappleikir voru vinsælli skemmtun í Róm en naktir 

menn á hlaupum (Get Set, 2012). 

 

Eldhuginn Pierre de Coubertin barðist sem fyrr segir fyrir endurlífgun Ólympíuleikanna. Eftir 

7 ára baráttu hans var ákveðið, árið 1894, að halda fyrstu Ólympíuleikanna tveimur árum 

síðar í Aþenu. Keppt var í fjölþraut, hjólreiðum, sundi, fimleikum, lyftingum, glímu, 

skylmingum, skotfimi, tennis og hlaupum (Get Set, 2012). 

Leikarnir hafa stækkað gríðarlega frá upphafi og til að mynda munu um það bil 10.000 

íþróttamenn taka þátt í leikunum  í London, frá 205 löndum. Keppt verður í 36 aðal greinum 

yfir 17 daga (Inspire a gereration, 2012a). 

5.1 Áhrif leikana á heimamenn og borgir 

Ólympíuleikarnir eru eitt virtasta íþróttamót í heiminum, leikarnir eru dæmigerður 

stórviðburður sem laðar að sér mikinn fjölda þátttakenda og áhorfanda í stuttan tíma á 

fjögurra ára fresti. Eins og fram hefur komið geta leikarnir haft gríðarleg áhrif á þá borg eða 

það svæði sem leikarnir fara fram á. Umtalsverð fjárfesting bæði í íþróttaaðstöðu og styrkingu 

innviða er nauðsynlegt ef halda á leikanna, en oft verður sú aðstaða sem byggð er fyrir leikana 

að ákveðnu kennileiti borgarinnar þegar leikarnir eru yfirstaðnir. Mynd 2 sýnir 

uppbygginguna sem á sér stað í London fyrir leikana. Reyndar er kostnaðurinn svo mikill við 

að taka þátt að yfirvöld réttlæta oft útgjöldin sem leið til mikilla endurnýjunar og endurbóta. 

Ólympíuleikarnir hafa ýtt undir hvata þéttbýlisbreytingar og því getur virkað sem lykill fyrir 

endurbótum borga (Weed, 2008). 

 

Mynd 2. Ólympíuþorpið í byggingu (Heimild: Inspire a generation, 2012b). 
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Á stærri mælikvarða má segja að undirbúningur fyrir leikana geti einnig verið leið til að 

tryggja nýja fjárfestingu í innviðum og verkefnum til að bæta landslag og útlit borgana. 

Jafnvel einnig fyrir svæði sem sótt hafa um að halda leikana en verið hafnað. Höfnun getu 

haft áhrif á endurbætur og stefnu í því skyni að styrkja umsóknir til að halda leikana síða 

(Weed, 2008). 

5.2 Áhrif fyrri leika – Uppbygging og innviðir 

Ólympíuleikarnir geta bæði haft jákvæð áhrif á fjárhagsstöðu heimasvæðisins sem og slæm 

áhrif. Leikarnir í Munich árið 1972 og í Montreal fjórum árum seinna settu borgirnar í 

gríðarlega skuldir. Á meðan leikarnir í Barcelóna og Los Angeles færðu borgunum mikinn 

hagnað (Weed, 2008). Þegar skoðaðir eru fyrri leikar má sjá að uppbygging og endurnýjun er 

þó ekki alltaf á stórum skala, sumir leikar voru jafnvel haldir án nýrra íþróttamannvirkja og í 

þeim tilfellum voru því efnahagsleg áhrif í lágmarki. Í öðrum tilfellum, hefur landslag svæða, 

innviðir borgarinnar og samgöngur verið í brennidepli.  

Í grófum dráttum, má segja að endurnýjum borga sem halda eigi leikana hafi aukist verulega 

með. Leikarnir árin 1896, 1900 og 1904 voru illa skipulagðir, af smærri skalanum og jafnvel 

án nýrra íþróttaaðstæðna. Næstu hálfu öld uxu leikarnir í stærð og skipulag varð betra og 

reglulegra. Síðan árið 1960 hefur orðið æ algengara að Ólympíuleikarnir séu notaðir til að ýta 

undir framtíðar skipulagi fyrir þéttbýli og þar af leiðandi hafa þeir haft miklu víðtækari og 

umfangsmeiri áhrif á byggð umhverfis borgarinnar (Weed, 2008).  

Ólympíuleikarnir í Aþenu árið 1896 höfðu með sér talsverða uppbygginu á innviðum eins og 

til dæmis Parathenean íþróttaleikvanginn, en næstu tveir leikar höfðu lítil sem engin áhrif  á 

innviði borganna. 

Í París árið 1900 var engin ný aðstaða byggð og keppt var í sundi í ánni Signu. Í St. Louis árið 

1904, fóru leikirnir fram yfir nokkra mánuði og var til dæmis synt í tjörn í bænum. Jafnvel 

þótt að leikarnir hafi stækkað með árunum og því haft veruleg áhrif á heimasvæðin hafa þó 

verið leikar inn á milli, þar sem fjárhagur eða pólitísk atriði hafa leitt til vel þess að þrengt er 

að útgjöldum sem nota skal í skipulagningu. Til dæmis, leikarnir í  London árið 1948 en þá 

voru skipuleggjendur neyddir til þess að nota þá aðstöðu sem fyrir var þar sem borgin var enn 

að ná sér eftir seinni heimstyrjöldina (Stephen & Brian, 1998). 

Enn nýlegra dæmi, eru leikarnir í  Mexíkó árið 1968. Þar var fjárhagur landsins svo slæmur að 

skipuleggjendur neyddust til þess að nota aðstöðu og leikvanga sem fyrir voru til staðar. Þessi 

aðstaða var í misgóðu ásigkomulagi og var á víð og dreif um borgina. Áhorfendur og 

þátttakendur þurftu því að notast við almenningssamgöngur til að komast á milli leikvanga. 

Þetta skapaði mikla ringulreið á götum borgarinnar og margir sem eyddu mesta tíma sínum í 

að ferðast á milli atburða. Íbúar í Mexíkó furðuðu sig margir á því hvers vegna fjármagni sem 

eytt var í leikana væri ekki frekar eytt í að takast á við þá miklu fátækt sem ríkti í landinu og 

draga úr alvarlegum félagslegum vandamálum borgarinnar.  Leiddi þetta til ofbeldisfulla 

mótmæla heimamanna í garð yfirvalda (Shephen & Brian, 1998). 

 

Leikarnir í  Los Angeles í Bandaríkjunum árið 1984 einkenndust einnig af tiltölulega lítilli 

fjárfestingu í uppbyggingu og innviði og  kom nánast allt fjármagn frá fjárfestum og 

einkaaðilum. Í því skyni að koma í veg fyrir meiriháttar breytingu á borginni notuðu 

skipuleggjendur aðstöðu og leikvanga sem þegar voru til staðar á breiðu landsvæði, þar á 
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meðal Ólympíuleikvanginn sem notaður var árið 1932 og nemendagarða háskólanna í 

Kaliforníu. Þó leikarnir breyttu landslagi borgarinnar aðeins lítilslega höfðu leikarnir mikil 

áhrif á tekjur borgarinnar. Mikið fjármagn fékkst við auglýsingar og útsendingar og voru 

tekjur leikanna um það bil 215 milljónir bandaríkjadala sem er hærri upphæð en tekjur allra 

fyrri leika til samans. Að þessu gefnu fóru skipuleggjendur leikanna sem á eftir fylgdu að 

snúa sér meira að sviðsetningu og útsendingu á Ólympíuleikunum (Shephen & Brian, 1998).  

 

Leikarnir í Barcelóna árið 2000 er líklega besta dæmið um það hvernig Ólympíuleikarnir ýta 

undir þéttbýlis breytingu og endurnýjun. Efnahagsástand borgarinnar var afar slæmt á meðan 

á kreppunni stóð á áttunda og níunda áratugnum og ekki mikið um endurbætur á innviðum 

borgarinnar meðan á þessum erfiðu tímum stóð. Barcelóna var dæmi um verstræna borg sem 

þurfti mikið að huga að endurbótum og uppbyggingu eftir tíma fordismans og skapa sér 

þannig ímynd. Borgin sem er höfuðborg Katalóníu kaus að skapa sér ímynd sem 

endurspeglaði menningu Katalóníu sem og skapa betri tengsl við höfuborg Spánar, Madrid 

(Malfas, Theodoraki & Houlihan, 2004).  

 

Við undirbúning fyrir leikana í Barcelóna var ákveðið að leikarnir yrðu haldnir á tveim 

stöðum í borginni og að 15 nýjar hallir og leikvangar yrðu byggðir. Tíu íþróttahallir sem fyrir 

stóðu voru uppgerðar og 43 önnur hús sem notuð voru á meðan á leikunum stóð þurftu litla 

upplyftingu. Ólympíugarðurinn í Parc de Mar hafði áður hýst vöruskemmur og hús þar sem 

viðskiptin voru farin að halla gaf skipuleggjendum góða möguleika að réttlæta kaup og rif á 

húsunum til að byggja garðinn. Þetta svæði hafði áður verið lítið heimsótt þar sem tveir 

lestarteinar lágu á milli svæðisins og borgarinnar. Svæðið lá við ströndina og þegar 

uppbygging hófst lögðu skipuleggjendur vegi meðfram sröndinni, byggðu nýja höfn og 

þannig buðu íbúum og gestum að njóta útivistar í nálægð  við strönd og sjó. Þetta svæði hefur 

hingað til verið afar vinsælt ferðamannasvæði og verið mikið notað af heimamönnum 

(Malfas, Theodoraki & Houlihan, 2004). 

 

Oft hefur verið fordæmt hversu miklu fjármagni er eytt í Ólympíugarðana, þá er helst 

gagnrýnt tilgang leikvangana eftir að leikunum líkur. Í flestum borgum eru Ólympíugarðarnir 

hannaðir með það bak við eyrað hvað skuli nota mannvirkin í eftir á. Í Atlanta, eins og í Los 

Angeles árið 1984, var ákveðið að leikarnir yrðu notaðir til að auka áhuga fjarfesta og að 

opinber þátttaka væri mikilvæg til þes að auka tekjur (Malfas, Theodoraki & Houlihan, 2004). 

 

Aðal Ólympíuvangurinn sem tók 85.000 manns í sæti var smíðaður sérstakelaga fyrir leikana 

og var hann fjárfestur af einkaaðilum og fjárfestum. Eftir leikana var leikvanginum svo breytt 

í 45.000 til 48.000 sæta hafnarbolta leikvang til afnota fyrir Atlanta Braves hafnarboltliðið. 

Önnur ný aðstaða sem byggð var fyrir leikana og algjörlega af fjárfestum var sem dæmi 

sundhöll, körfuboltahöll, íshokkí leikvangur ásamt fleiri íþrótta tengdum mannvirkjum. Eftir 

leikana var öllum þessum mannvirkjum gefin nýr tilgangur, og voru öll gefin til sveitarstjórna 

eða svæðisskrifsofa. Garður sem lagður var í Mið Atlanta fyrir leikana með það í huga að 

þátttakendur og gestir gætu notið á meðan að á leikunum stóð og svo eftir að leikunum lauk 

yrði notaður af heimamönnum og þar með auka lífsgæði íbúa (Shephen & Brian, 1998). 

 

Leikarnir í Montreal árið 1976 saman við versnandi efnahagsástand í Kanada og alþjóðlega 

kreppu gerðu landinu erfitt fyrir efnahagslega. Aþjóðlega Ólympíunefndin vildi sýna fram á 

það að smærri borgir gætu haldið leikana og var borgin valin fram yfir stærri borgir eins og 

Los Angeles og Moskvu. Þessir efnahagslegu erfiðleikar bætust við fjölda aðra þætti sem ullu 

vandræðum í borginni.  Íbúar borgarinnar voru í andstöðu við að leikarnir yrðu haldnir í 
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borginni, tæknilegir erfiðleikar við uppsetningu á Ólympíuleikvangnum sem leiddi til aukins 

kostnaðar og mikill tapaður vinnutími hafði neikvæð áhrif. Rétt fyrir leikana urðu vinnumenn 

að vinna í 24 tíma á sólarhring til að ná að ljúka við Ólympíugarðinn áður en leikarnir hófust, 

þetta leiddi til aukins kostnaðar í yfirvinnu og leigu á búnaði. Afleiðingar þessa voru skuldir 

upp á 600 milljónir kanasískra dollara (Maximos, Eleni & Barrie, 2004). 

Verkefni sem unnin voru fyrir leikana í Atlanta höfðu veruleg efnahagsleg áhrif á borgina. 

Fjárfest var tveim milljörðum í þessi verkefni á tímabilinu 1991 til 1997 eða frá því að 

tilkynning barst um að leikarnir yrðu haldnir þar í borg til þess dags sem leikunum lauk. Hafði 

þetta með í för gríðarleg áhrif á atvinnu og rétt eins og í Barcelóna þá féll prósenta 

atvinnulausra frá 18.4% niður í 9.6% (Maximos, Eleni & Barrie, 2004). 

Sama má segja um rannsóknir sem unnar voru í tengslum við vetrar Ólympíuleikana í Calgary 

bæði fyrir og eftir 1988, kom í ljós að leikirnir höfðu stórkostleg áhrif á vitund og þekkingu á 

borginni Calgary í Evrópu og Bandaríkjunum í samanburði við aðrar Kanadadískar borgir. Á 

sama hátt, árið 1996, heimsóttu tvær milljónir manna Atlanta og 3,5 milljarðar manna 

fylgdust með leikunum í sjónvarpi sem sjónvarpað var í 214 löndum. Þetta leiddi til þess að 

ferðaþjónusta á svæðinu jókst verulega og enn í dag laðar leikvangurinn þar í borg að sér 

ferðamenn (Maximos, Eleni & Barrie, 2004). 

 

Leikarnir í Atlanta höfðu einnig neikvæð félagsleg áhrif. Rannsökuð voru félagsleg áhrif frá 

leikunum og í ljós kom að 15 þúsund íbúar höfðu verið færðir af heimilum sínum til þess að 

ríma fyrir uppbyggingu á leikvöngum og öðrum byggingum sem leikarnir skyldu fara fram á.  

Á árunum 1990 til 1995, voru 9500 félagsleg húsnæði lögð við jörðu og 350 milljörðum dala 

sem nota ætti fyrir byggingu á húsnæði, félagsþjónustu og uppbyggingu á öðrum stuðningi 

fyrir heimilislausa og fátæka notað í aðra uppbyggingu. Þetta hafði því hafði gríðarleg áhrif á 

lægri stéttir þar í borg.  

Þess að auki voru skjól heimilislausra breytt í svefnpokapláss á meðan að á leikunum stóð 

(Malfas, Theodoraki & Houlihan, 2004). 

Á sama hátt, í Sydney árið 1998, á meðan uppbygging stóð sem hæst, hækkaði húsnæðisverð 

um 7%. Þar að auki var það svæði sem í nálægð við leikvanginn fyrst og fremst notað af 

lágtekju leigjendum og þar sem atvinnuleysi var um 38%, hækkaði leigan allt að 23% á 

tímabilinu 1997 – 1998 of því margir sem neyddust til að flytja (Maximos, Eleni & Barrie, 

2004). 

Leikarnir í Sydney í Ástralíu árið 2000 höfðu áhrif á straum ferðamanna sem heimsótti landið, 

talið er að straumur fólkst til Sydney hafi verið um 15% hærra í september árið 2000 en aðra 

mánuði. Fjöldi ferðamanna frá Bandaríkjunum nánast tvöfaldaðist. Á svæðunum sem hýstu 

leikvanga eða buðu upp á viðburði eins og til dæmis Darling Harbour, var mikil mannþröng á 

meðan á leikunum stóð og ástand var í búðum og öðrum þjónustu fyrirtækjum. Allt þetta 

hafði mikil áhrif á önnur svæði í Ástralíu þar sem ferðamönnum fækkaði um 10-15%.  

Þar var þó fljótt augljóst að landið myndi halda áfram að laða ferðamenn að þrátt fyrir að 

leikunum væri lokið en tölur sýndu það að ferðamenn í október árið 2000 voru um það bil 

10% fleiri en árið áður á sama tíma. Ferðaskrifstofur í Evrópu og Norður Ameríku tilkynntu 

einnig um aukningu í bókunum til Ástralíu. Í desember árið 2000 var tilkynnt um 23% 

hækkun í fjölda ferðamanna sem heimsóttu landið, í tölum um það bil 565.000 manns. Var 

þetta mesti fjöldi sem heimsótt hafði landi í einum mánuði frá því að talning hófst. Þessi 

hækkun leiddi í ljós að ferðamenn sem heimsóttu landið árið 2000 voru orðnir 4.9 milljón. 

Þetta breyttist þó árið 2001 eftir að hryðjuverka árásirnar voru gerðar í Bandaríkjunum, SARS 

veikin í Asíu og fall flugfélagsins Ansett. Allt þetta hafði það að verkum að tölur ferðamanna 

til landisins næstu tvö árin hnygnuðu (Maximos, Eleni & Barrie, 2004).  
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Talið er að íþróttaviðburðir skili jafnan jákvæðum efnahagslegum áhrifum til heimasvæðanna, 

ef að mótshaldarar notist við þau íþróttamannvirki sem fyrir eru, en einnig skila sjálfboðaliðar 

stóran sess í því að skila jákvæðum efnahagslegum áhrifum. Draga þessir þættir úr kosnaði 

sem og sameina heimamenn og gera samfélagið virkara (Walo, Bul & Breen, 1996). 

Eins og sjá má geta stórviðburðir, eins og Ólympíuleikarnir, aukið félagsleg vandamál og 

dýpkað núverandi stéttaskiptingu meðal íbúa. Í Atlanta voru fjölmörg loforð til fátækra brotin 

af skipuleggjendum en á þessu svæði bjuggu 30% af íbúum undir fátæktarmörkum (Malfas, 

Theodoraki & Houlihan, 2004). 

Þetta hefur verið  hreyfing í átt til aukinna áhrifa á borgir sem halda leikana,  þó að sú stefna 

hefa ekki verið alveg verið samfellt eða stöðug (Maximos, Eleni & Barrie, 2004). 
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6. London 2012 og áætluð áhrif 

Í maí árið 2004 sótti London um fara á lista Alþjóðlegu Ólympíunefndarinnar yfir borgir sem 

hugsanlega myndu halda leikana árið 2012. Síðar það ár gaf borgin svo út áætlun um hvernig 

borgin skildi fara að því að halda slíkan stórviðburð. Það var síðan miðvikudaginn 6. júlí  sem 

nefndin lýsti því yfir að umsókn London hafi verðið samþykkt og að leikarnir yrðu haldnir þar 

í borg sumarið 2012. Mikil hátið var í bæ þegar fréttirnar voru tilkynntar og mikið um 

ferðamenn bæði innlenda sem og erlenda viðstaddra, þó stóðu hátíðarhöldin ekki lengi yfir 

því morguninn eftir voru gerðar hryðjuverkaárasir á borgina þar sem margir létust og 

eyðileggingin var mikil. Eftir þessa tvo örlagaríku daga ákváðu Bretar að vinda sér í 

uppbyggingu á bæði samgöngukerfinu sem og innviðum borgarinnar (Weed, 2008).   

 

Ólympíuleikarnir í ár eru þeir þriðju sem haldnir eru í borginni, en borgin hélt einnig leikana 

árið 1908 og árið 1945. Þetta er þó í fyrsta skiptið sem borgin hefur unnið samþykki frá 

Alþjóðlegu Ólympíunefdinni. Í fyrri skipti hefur borgin komið til bjargar ef svo má segja og 

haldið leikana. Árið 1908 áttu leikarnir upprunarlega að fara fram í Róm, en vegna eldgos í 

fjallinu Vesuvius árið 1906 gerði það að verkum að yfirvöld í borginni þurftu að eyða 

fjármagni í að endurbyggja upp svæði sem illa fóru í gosinu. Ítalir báðu því nefndina að finna 

aðra borg sem hýst gæti leikana og bauð London sig fram. Nefnin samþykkti og með aðeins 

tvö ár til stefnu byrjuðu skipuleggjendur að skipuleggja (Weed, 2008). 

 

Árið 1945 var það svo seinni heimstyrjöldin sem olli því að London fékk stuttan fyrirvara á að 

skipuleggja leikana. Fyrir stríð eða árið 1944 átti borgin að halda leikana en árið 1939 var það 

ljóst að stríðið myndi standa yfir langan tíma og því ekki von um að því myndi ljúka á 

komandi fimm árum og voru leikarnir því feldir niður. Eftir að stríðinu lauk bauð nefndin 

London að halda leikana árið 1948, yfirvöld í borginni samþykktu og með aðeins 3 ár til 

stefnu hófts undirbuningur. London þurfti á miklu fjárhaldi að halda ef uppbygging á borginni 

ætti að vera mikil og var fljótt ljóst að leikarnir yrðu haldnir á þeim leikvöngum sem fyrir 

stóðu. Þátttakendur voru hýstir í skólum og herbúðum og voru vinsamlegast beðnir um að 

koma með mat heimanfrá með sér (Weed, 2008).  

 

Árið 2012 má því með sanni segja að leikarnir séu þeir fyrstu, þar sem borgin hefur lagt 

mikinn metnað í að byggja upp Ólympíuþorp, bæta innviði og í uppbyggingu.  

Breska Ólympínefndin ásamt menninga-, fjölmiðla- og íþróttaráðuneytinu, ríkistjórninni, 

stjórnarráði höfuðborgarsvæðisins og samgöngum í London voru sett í það verk að vinna 

skýrslu um framtíðarsýn borgarinnar og stefnumótun fyrir leikana 2012. 

Skýrslan var unnin með það markmið í huga að skýra þann ávinning sem leikarnir geta fært 

borginni. Áhrifum leikana á borgina skipti í þrennt í skýrlsunni; efnahags, félagsleg og 

umhverfilegsáhrif. 

 

Í töflu 2 má sjá hvernig þessum þrem flokkum er síðan skipt niður í sex minni flokka sem 

skýra sjálfbæra þróun á áhrifum leikanna. 



20 

 

Tafla 2. Efnahagsleg, félagsleg og umhverfisáhrif (Heimild: Department for 

Culture, Media and Sport, 2009). 

 

Efnahagsleg áhrif 

 

Félagsleg áhrif 

 

Umhverfisleg áhrif 

 

Flokkur 

 

Áhrif 

 

Flokkur 

 

Áhrif 

 

Flokkur 

 

Áhrif 

 

1. 

Alþjóðleg 

efnahags 

samsetning  

 

 

•Þjóðhagsleg 

áhrif 

•Innviði 

•Erlendar 

fjárfestingar 

•Ferðaþjónusta 

 

 

3. 

Fólk, færni og 

atvinna 

 

 

•Samfélagsgerðir 

•Kunnátta 

•Atvinna 

 

 

6. 

Umhverfi 

 

•Land/vatn/loft 

•Líffræðilegur 

fjölbreytileiki/ 

Vistfræði 

•Orka 

•Úrgangur 

•Menning/ 

arfleifð/ 

byggingarmynd 

•Þægindi 

•Samgöngur 

•Húsnæði 

•Stuðningur við 

umhverfis 

atvinnugreinar 

 

 

4. 

Íþrótta- og 

menningarleg 

arfleið 

 

 

•Íþrótta og 

menningar 

aðstaða 

•‘Vellíðunar 

þáttur’ 

 

 

2. 

Stuðningur við 

viðskipalífið, 

nýsköpun og 

fjölbreytni  

 

 

•Stofnun nýrra 

fyrirtækja 

•Keðjuverkandi 

framboðs 

tækifæri  

•Þróun þyrpinga 

 

5. 

Heilsufar 

almennings  

 

•Félagslegt og 

efnahagslegt 

heilbrigði 

•Líkamlegt heilsa 

•Andleg heilsa 

•Almenn vellíðan  

 

 

Fjöldi mismunandi áhrifa hafa verið greind í fyrri rannsóknum, og er það mikilvægt að 

rannsóknir um leikana í London 2012 innihaldi öll þau atriði sem leikarnir gætu haft  (bæði 

hvað varðar kosti og galla) og eins ýtarlega og mögulegt er. Þessi áhrif geta verið flokkuð í 

þrjá flokka: áhrif fyrir leikina, áhrif  á meðan á leikunum stendur og áhrif eftir leikana. 

Áhrifin ættu því aldrei að vera aðeins skoðuð frá þeim tíma sem opnunarhátiðin er haldin og 

til þess tíma sem lokahátíðin fer fram þar sem margir ferðamenn hafa þegar eytt miklu 

fjármagni áður en að leikarnir hefjast. Ólympíuleikar fatlaðra, sem haldnir eru nokkrum 

vikum eftir aðal leikana, laða einnig að sér mikinn fjölda gesta sem reikna verður með þegar 

skoðuð eru áhrif leikana og eyðslu ferðamanna fyrir, á meðan á leikunum stendur eða eftir 

leikana (Blake, 2005).  

 

Áhrif fyrir leikana; 

Þessi áhrif fela í sér áhrif á byggingu innviða og uppbyggingu og þess kostnaðar sem því 

fylgir, auk fjölgun gesta sem eiga sér stað vegna aukinnar beturumbætingar borgarinnar í 

aðdraganda að leikunum. 
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Áhrif á meðan leikunum stendur;  

Á meðan leikunum stendur eru áhrifin mest hvað varðar tekjur frá leikunum sjálfun og frá 

gestum á meðan þeim stendur. Eins og fram kemur að ofan, á þetta ekki við atburði sem eiga 

sér stað fyrir eða eftir leiki, eins og Ólympíuleikar fatlaðra. Kostnaður við að halda leikana 

ætti einnig vera skoðaður í þessu samhengi. 

 

Áhrif eftir leikana; 

Áhrif leikana eftir að leikunum lýkur er oft vísað til sem "Legacy" gildi. Þetta felur í sér meiri 

upplýsingar um borgina og aukin koma gesta til borgarinnar vegna leikana. Uppbygging og 

innviðir sem byggðir voru fyrir leikana halda áfram að laða að sér gesti og því eftir að binda 

enda á áhrif eftir leikana þar sem gestir geta heimsótt svæðin mörgum árum eftir að leikunum 

lýkur og þannig skapað nostalgíu íþróttaferðamennsku (Blake, 2005). 

 

Árin fyrir leikana á mesta uppbyggingin sér stað eða frá því að lýst var yfir að leikarnir yrðu 

haldnir í London árið 2012. Mesta uppbyggingin á sér stað á því svæði sem leikarnir munu 

fara fram á við uppbyggingu Ólympíuþorpsins, beturumbætur á samgöngum og við bygginu 

hæusnæðis og nýrra leikvanga eins og sést á mynd 3. Þetta eru einnig árin sem hjólin fara að 

snúast í fjárfestingus sem mun auka framboð í borginni. Ferðamönnum hefur fjölgað 

gríðarlega og eins og fram kom áður, og hefur landsframleiðsla borgarinnar þegar hækkað 

gríðarlega (Blake, 2005).  

 

Mynd 3. Ólympíuleikvangurinn í austur London (Heimild: Inspire a generation, 

2012c). 

Jákvæðustu áhrif þessara ára er aukning á atvinnu, en reiknað var með við gerð skýrslunnar að 

um byggingarstörf væri stærsti hlutinn í atvinnu aukningu en annars er talað um að störfum á 

hótelum, veitingastöðum og á börum muni eða hafi fjölga verulega. Talið er að sú 

atvinnugrein sem mun hnigna mest er uppbygging á íþróttum og á íþróttatengdum greinum. 

Er talið að áherslan muni öll vera á undirbúningi leikanna og því muni stöfum fækka í 

greinum íþrótta (Blake, 2005). 
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Verg landsframleiðsla Bretlands vegna Ólympíuleikanna er áætluð um 1.9 billjónir punda, en 

er þetta áætlaður munur á framleiðslu með og án leikana. Reiknað er með því að mesta 

frameiðslan verði jöfn og þétt yfir allt árið 2012 þó með hápunkti í júlí og ágúst eða þegar 

leikarnir fara fram. Jafnframt er reiknað með að síðustu ár, þ.e.a.s árin fyrir leikana sem og 

næstu nokkur ár eigi góðan hlut í hækkun á vergri landsframleiðslu. 

Sömu sögu má segja um London en reiknað er með því að hækkunin muni verða um 925 

milljónir punda (Department for Culture, Media and Sport, 2009). 
Í skýrslu bresku Ólympíunefndarinnar koma fram þau markmið og þær áætlanir sem þjóðin, 

yfirvöld og skipuleggjendur óska að leikarnir muni hafa áhrif á. Segir í skýrslunni frá því 

hvernig efnahags, félags- og menningaleg og umhverfisleg áhirf leikana er vonast eftir að 

verða á jákvæðan hátt. Hér fyrir neðan má sjá hvernig áhrifin eru skilgreind og gefið upp hvað 

óskað er eftir að ná fram með að halda leikana (Department for Culture, Media and Sport, 

2009). 

6.1 Efnahagsleg áhrif 

Efnahagsleg áhrif leikana munu sjást einna mest á fjölda fjárfestinga í tengslum við byggingu 

á innviðum, uppbyggingu og í uppbyggingu góðs orðspors. Munu slíkar fjárfestingar ekki 

aðeins hafa áhrif á efnahagskerfi borgarinnar eða landsins heldur einnig auglýsa landið sem 

góðan stað til atvinnuleitar og góðan stað fyrir frekari fjárfestingar í framtíðinni. Óska 

yfirvöld þess að gera austurhluta borgarinnar að stað sem mun bjóða upp á jákvæða sýn í 

atvinnumálum, ferðaþjónustu, viðskiptum bæði innan borgarinnar sem og landins í heild. Sjö 

atriði hafa verið sett niður sem líkleg efnahagsleg áhrif leikana á borgina; 

 Koma fólki út á vinnumarkaðinn með því að finna störf sem henta hverjum og einum 

og þannig stytta þann tíma sem íbúar eru án vinnu. 

 Hvetja íbúa til framtaksemi, nýta leikana til þess að hvetja fólk til þess að taka sér 

meira fyrir hendur og stofna fyrirtæki. 

 Skapa holla samkeppni á mörkuðum og í tækifærum. 

 Efla fjárfestingar á mörkuðum sem og í einkageiranum. 

 Efla símenntun og fræðslu. Með þessu er óskast eftir að ungt fólk fari aftur í skóla eða 

haldi áfram að mennta sig.  

 Hvetja til nýsköpunar, þróunnar og innleiðingu nýrrar tækni, úrvinnslna og vara og 

þannig auka efnahag. 

 Auka framleiðslugetu og samstarf milli framleiðslu fyrirtækja/einstaklinga. 

Eins og segir í útskýringu á félags- og menningalegu áhrifunum þá tvinnast þessi áhrif saman 

við önnur og geta þannig auðveldað skipuleggjendum/yfirvöldum að ná þeim markmiðum 

sem sett hafa verið fram (Department for Culture, Media and Sport, 2009). 

6.2 Félags- og menningarleg áhrif 

Ólympíuleikarnir munu hafa áhrif á bæði samfélög og menningu samfélaga. Munu leikarnir 

hafa áhrif á lifnarahætti fólks, heimili þeirra, aðstæður í samfélagi og auðvitað samstöðu fólks 

innan samfélaga. Yfirvöld í borginni hafa lagt mikið upp úr því að ýta hverfum og íbúum þess 

í samstarf og þannig efla samfélagið til þess að taka þátt í uppbyggingu leikana. Sjö megin 
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atriði eru brotin niður í rannsóknum um áhrif sem hugsanlega gætu komið upp á meðan á 

leikunum stendur eða við undirbúning leikana.  

 Menningaviðburðir haldnir innan samfélaga eða á vegum skipuleggjenda/yfirvalda og 

gefa íbúum tækifæri á því að taka þátt eða vera viðstatt. 

 Sköpun samheldni innan samfélaga og fá fólk úr öllum stéttum og aldri til þess að 

vinna saman. 

 Menntun og fræðsla, hvatning gefin til íbúa til þess að fá þá til að mennta sig frekar og 

þannig bæta lifnaðarhætti fólks borginni. 

 Bæta heilsu fólks í borginni, skorað er á fólk að taka þátt í leikjunum og þeim íþróttum 

sem opnar eru fyrir íbúa. 

 Bæta húsnæðis aðstöðu í borginni, gefa íbúum kost á húsnæði sem þeir hafa efni á. 

 Fjölga opnum svæðum eins og til dæmis görðum og byggingum opnum fyrir almenna 

borgara. Þannig gefa íbúum kost á að nýta sér þá aðstöðu sem í boði er í borginni. 

 Bæta öryggi í borginni, vilja yfirvöld auka almennt öryggi í borginni en þá ekki síst á 

meðan á leikunum stendur (Department for Culture, Media and Sport, 2009). 

Sum þessara áhrifa eru líkleg til þess að tvinnast saman og þannig vonandi skapa jákvæð áhrif 

í heild, eins og til dæmis að fræðsla og menntun muni auka efnahafsleg áhrif með því að 

koma fólki út á vinnumarkaðinn. Einnig tvinnast saman þau áhrif sem talin eru auka heilsu en 

með að fá íbúa til þess að taka þátt í leikjum og íþróttaviðburðum mun heilsa aukast á sama 

hátt. 

6.3 Umhverfis áhrif 

Yfirvöld í London lýstu yfir áhuga á því að halda leikana í fyrsta skiptið sem sjálfbæran 

viðburð og þannig leggja mikinn metnað í umhverfisstefnu og þannig reyna að stofna til 

jákvæðra áhrifa frekar en neikvæðra. Stór viðburðir sem þessir hafa löngum verið þekkti fyrir 

neikvæð áhrif á umhverfi og samfélag heimasvæðisins. Þessu vilja yfirvöld í London breyta 

bæði á svæði leikana í austur London sem og borginni allri. Eftirfarandi atriði eru dæmi um 

atriði sem óskast er eftir að skili jákvæðum áhrifum á meðan á leikunum stendur sem og fyrir 

og í framtíðinni; 

 Bæta andrúmsloftið (e. Air quality) og þannig heilsu fólks. 

 Bæta náttúru, vistkerfi og líffræðilegan fjölbreytileika. 

 Minnka loftlagsbreytingar eins og hægt er og þau atriði sem hafa áhrif á þessar 

breytingar. 

 Tryggja að vel sé farið með land og gróður. Bæta umræðu um slík efni og þannig auka 

vitund fólks um viðkvæmni lands. 

 Minnka hljóð og ljós mengun í borginni sem og öðrum þéttbýlum svæðum. 

 Minnka rusl og bæta endurvinnslu. Einnig bæta og auka framleislu á 

endurvinnanlegum efnum. 

 Bæta vatn á þéttbýlum svæðum, minnka eyðslu á vatni. Einnig huga að ám og 

stöðuvötnnum og sjá til þess að líf þeirra raskist ekki. 

Þetta er auðvitað bara brot að þeim umhverfislegu atriðum sem leikarnir gætu haft áhrif á, en 

vilja yfirvöld sjá til þess að þessum plönum sé séð eftir til þess að bæta heilbrigði borgara og 

komandi kynslóða (Department for Culture, Media and Sport, 2009). 
Við það að halda leikana í London mun borgin laða að mikinn fjölda ferðamanna sem og 

þannig kynna borgina fyrir nýjum hópi ferðamanna. Segir frá því í samantekt skýrslunnar að 
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yfirvöld í London óska þess að með því að halda leikana árið 2012 vilja yfirvöld að 

ferðaþjónusta í London sem og á öllu Bretlandi muni jafnast út og verða stöðugri. Vilja 

yfirvöld að ferðaþjónusta í austur London muni aukast og þannig vekja upp áhuga fólks á 

sögu svæðisins og þannig skapa gott orðspor austuhluta borgarinnar (Department for Culture, 

Media and Sport, 2009). 

 
Ríkisstjórnin vill nota árið 2012 til að koma samfélögum í Bretlandi saman, til að hvetja fólk 

til að lifa heilbriðara líferni og á sjálfbæran hátt, að skapa fleiri störf, auka fræðslu og tækifæri 

og til að bæta viðskipti í landinu sem og erlendis. Í aðgerðaáætlun má sjá fimm loforð 

yfirvalda og hvernig þau eru brotin niður og útskýrð hvernig yfirvöld muna reyna að skila 

þeim (Department for Culture, Media and Sport, 2009). 
 

Fimm loforð yfirvalda í borginni; 

1. Að sjá til þess að breska þjóðin verði framsæknari í íþróttum og hreyfinu. 

Lofað er að börn á skólaaldri verði boðin allt í 5 klukkustundir af tómstundum og 

hreyfingu á viku og þannig reyna að stuðla að heilbrigði fjölskyldna í landinu. 

 

2. Betrumbæting austur London. Svæðið er byggt upp með náttuna að leiðarljósi, græn 

svæði, íþróttaleikvangir, 9000 ný heimili og ný fyrirtæki sem skapa mun allt að 12000 

störf. Auk þess að útvega 20.000 atvinnulausra frá sveitarfélögunum í kringum 

ólympíugarðinn atvinnu og búa til virkari samfélög. Einnig að tryggja að 

betrumbæting ólympíugarðsins, húsnæðis og viðskipta þróun haldist eftir að leikunum 

líkur samhliða endurnýjun á Stratford hverfinu. 

3. Hvatning til yngri kynslóða. Loforð segir til um að hvetja skuli yngri kynslóðir  til 

þess að taka þátt í sjálboðastöfum, bæði á Ólympíusvæðinu sem og í samfélögum eftir 

að leikunum líkur. Nú þegar hafa mörg þúsund ungmenni tekið þátt í verkefni sem 

skipulagt var samhliða undirbúningi leikana. Yfirvöld vilja hverja fólk til þess að vera 

ávallt besta útgáfan af sjálfum þeim. 

4. Að gera Ólympíusvæðið að sjálfbæru samfélagi. 

Draga úr eigin vistfræðilegu fótspori og hvetja einstaklinga og fyrirtæki um allt 

Bretlandi til að gera slíkt hið sama. Koma á laggirnar nýjum aðferðum við að minnka 

vistfræðileg fótspor og að auka sjálfbærni sveitarfélaga. 

5. Að auglýsa Bretland sem skapandi og eftirsóttan stað til að búa á, heimsækja og fyrir 

fyrirtæki (Department for Culture, Media and Sport, 2009). 

Tækifæri fyrir London við að halda Ólympíuleikana bjóða upp á fleiri leiðir til að laða að 

fleiri gesti til borgarinnar og hugsanlega annara landshluta Bretlands. Það býður einnig upp á 

tækifæri til að kynna London sem meira aðlaðandi alþjóðlegan ferðamannastað með það að 

óskum að austur London muni laða að sér gesti í framtíðinni.  
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7. Umræður og ályktanir 

Árið 2012 mun sjálfsagt seint renna úr minnum heimamanna í London, en síðustu árin hafa 

borgarbúar þurft að búa við miklar uppbyggingar á innviðum borgarinnar. Lestasamgöngur, 

vegir og almenn svæði hafa gengið undir miklar endurbætur sem hafa haft mikil áhrif á 

daglegt líf borgarbúa. Með þessari miklu uppbyggingu vonast yfirvöld að ekki aðeins muni 

borgin þola það álag sem mun fylgja Ólympíleikunum heldur einnig að það laði að gesti til 

lengri tíma litið. Árið 2012 er ekki einungis ár Ólympíuleikana í London heldur einnig sextíu 

ára afmæli Elísabetar drottningu við völd. Vegna þessa má því búast við að margir ferðamenn 

heimsæki borgina sumarið 2012 og aukning verði í fjölda ferðamanna frá fyrri árum.  

Þar sem höfundur þessarar ritgerðar bjó og starfaði í borginni á meðan á skrifum stóð þykir 

höfundi að innsýn hafi fengist við að eiga samræður við samstarfélaga og vini um almenna 

líðan á þessu viðburðaríka ári. Heimamenn líta almennt á það, að Ólympíuleikarnir séu 

haldnir í London sem jákvæðan hlut. Mikil spenna hefur ríkt í borginni og ávallt nóg um að 

vera. Samfélög, yfirvöld og skipuleggjendur leikana hafa verið dugleg að fá borgarbúa til þess 

að taka þátt í ýmsum verkefnum og æfingum og þannig náð að skapa góðan anda í kringum 

leikana og sumarið sjálft.  

Í byrjun þessarar ritgerðar kom fram að meginmarkmið hennar væri að varpa ljósi á hver 

helstu áhrif stórviðburða eins og Ólympíuleika hafa á svæði og íbúa þess. Áhrifum leikana var 

skipt í þrennt í ritgerðinn; efnahags, félags- og menningar og svo umhverfisleg áhrif. 

Miklvægt er að átta sig á því að leikarnir hafa stækkað gríðarlega í umfangi og því erfitt að 

bera saman fyrri leika. 

Fyrri leikar hafa sannað að alls ekki er öruggt að efnahagsleg áhrif leikanna verði jákvæð fyrir 

heimasvæðið. Eins og áður kom fram urðu borginar Montreal (1976) og Calgary (1988) fyrir 

gríðarlegum efnahagslegum áföllum við að halda leikana, að vissu spiluðu aðrir þættir inn í, 

en það sýnir að skipulagning og markasetning leikana er gríðarlega mikilvæg (Maximos, 

Eleni & Barrie, 2004). Gott skipulag og að fá íbúa heimasvæðisins til þess að taka þátt hefur 

sýnt fram á jákvæðari áhrif en ella. Borgir eins og Atlanta og Sydney eyddu miklu fjármagni í 

uppbyggingu á nýjum leikvöngum sem og í endurbætur á innviðum en þó leiddi þetta til 

óánægju meðal heimamanna. Eins og áður kom fram voru fátækum í Atlanta vísað á bug frá 

sínum heimkynnum til þess að hægt væri að hýsa íþróttamenn og þeirra fylgilið. Í Sydney 

varð leiguverð svo hátt að íbúar af lægri stéttum neyddust til þess að flytja. Það má því segja 

að þó að uppbygging og skipulag sé gott er ekki alltaf gert öllum til hæfis. 

Fyrri rannsóknir sína að viðburðaferðamennska getur haft áhrif á bæði heimamennina sem og 

ferðamennina (Holloway, Davidson & Humphreys, 2009). Íbúar London hafa haft áhyggjur 

að verð muni hækka til muna og eins og flestir vita er London oft talin frekar dýr borg. Gæti 

verðhækkun haft neikvæð áhrif á líðan fólks í borginni á meðan á leikunum stendur sem og 

daga og vikur, fyrir og eftir leikanna. Þó eru yfirvöld og skipuleggjendur leikanna í London 

ákveðnir gera sitt besta til þess að áhrif leikanna verði á jákvæðan hátt. Uppbygging og 

endurbætur hafa staðið yfir lengi í borginni og fólk því almennt farið að hlakka til sumarsins 

og leikanna.  

Flestir borgarbúar eru sammála um að fá heimamenn til þess að taka þátt og þannig sameina 

samfélög sé rétta leiðin til að ná þessum jákvæðu áhrifum fram.   

Meðal markmiða fyrir leikanna var að koma austur London á kortið og reyna að endurvekja 

þann hluta borgarinnar. Endurbætur hafa verið miklar og einblínt hefur verið að þessar 
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endurbætur séu á umhverfisvænann hátt og þannig vekji vitund fólks um að huga betur að 

náttúrunni. Slíkt hið sama má segja um heilsu borgarbúa, en vilja skipuleggjendur fólk til þess 

að hugsa um líkama og sál með því að velja sér heilbrigðari lífstíl. Vilja þeir að það að halda 

leikana í borginni hvetji fólk til þessa.  

 

Getz (2008) talar um það hvernig mismunandi viðburðir hafa mismunandi áhrif og hversu 

mikil þau áhrif kunna að verða. Það má því búast við að áhrif leikanna í ár verði töluverð 

miðað við stærð borgarinnar, fjölda íbúa hennar og þann fjölda ferðamanna sem heimsækja 

borgina undir venjulegum kringumstæðum. Leikarnig munu án efa margfalda þann fjölda og 

því sannar fræðin sig um að áhrifin fara eftir stærð viðburðarins. Það má þó skoða þetta frá 

ólíku sjónarhorni, en Holloway, Davidson og Humphreys (2009) skilgreindu mun á 

ferðamönnum og þeirra hegðun á áfangastaðnum. Vonanst yfirvöld eftir að leikarnir laði að 

nýjan hóp ferðamenna og því mikilvægt að skoða hegðun þeirra meðan á leikunum stendur. 

 

Eins og sjá má eru markiðin fyrir leikana mörg, skipuleggjendur vilja að borgin fari nýjar 

leiðir og þannig hafa áhrif á ferðamenn komandi ára, heimamenn sem og komandi leika. 

Gaman verður að fylgjast með leikunum í ár og sjá hver og hvernig áhrif leikanna 

endurspeglast á komandi árum.   
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