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Útdráttur 

Í ritgerð okkar verður fjallað um hver heildar efnahagsleg áhrif íþrótta eru fyrir 

samfélög, en íþróttir hafa vaxið og dafnað frá upphafi iðkun þeirra innan samfélaga. 

Skilgreining íþrótta virðist vera fljótandi í tíma og rúmi á meðal fræðimanna um 

hvaða iðkun ætti undir þær að falla, en ljóst er að fyrirferð þeirra íþrótta sem við 

þekkjum í nútímasamfélögum í dag er töluverð. Í kringum íþróttastarfið hafa stórir 

sem smáir viðburðir löngum notið mikilla vinsælda meðal almennings. Fjármagnið 

sem umleikur íþróttaviðburði er mismikið, en gefin verða dæmi um viðburði af 

ýmsum stærðargráðum og þau hagrænu áhrif sem þeim fylgja. Ísland verður í 

lykilhlutverki sem fulltrúi smærri íþróttaviðburða. Viðburðir sem fram hafa farið 

hér á landi á seinni tímum, hafa sannað samfélagslegt gildi sitt í öllum þeim 

félagslegu tengslum sem myndast í kringum íþróttirnar. Gildi íþrótta birtast í 

forvörnum gegn ýmsum samfélagsvandamálum og er það ómetanlegur þáttur í 

uppbyggingu þjóðfélags. Annar ómetanlegur þáttur sem tengist íþróttum er starf 

sjálfboðaliða. Sjálfboðaliðar koma að skipulagningu og framkvæmd alls 

íþróttastarfs og því verður gefið skil, hversu mikill sá félagsauður er sem þeim 

fylgir auk þeirra hagrænu áhrifa sem skapast í kringum sjálfboðaliðastarfið.  

Athugun okkar hefur leitt í ljós að hagrænt gildi íþrótta er til staðar hérlendis en 

hvert raunverulegt umfang þess er þarf að skoða  með frekari rannsóknum. Nýta má 

þessa yfirferð okkar sem upphafspunkt fyrir frekari rannsóknir á þessu sviði. 
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Inngangur 

Íþróttir eru fyrirferðarmiklar í nútímaþjóðfélagi. Þær spila stórt hlutverk í 

tómstundum fólks, skipa stóran sess í skipulögðu skólastarfi og eru vinsælt 

afþreyingarefni. Íþróttir koma einnig við sögu í stjórnmálum og gegna mikilvægu 

hlutverki í alþjóðasamskiptum milli landa. Það er eðlilegt að ólíkra sjónarmiða gæti 

um fyrirbæri eins og íþróttir,  sem hefur viðlíka aðkomu að mismunandi stofnunum 

þjóðfélagsins (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

1994). 

Samkvæmt Þórólfi Þórlindssyni o.fl. (1994) má skipta mikilvægi og skipulagi 

íþrótta í tvö meginsjónarmið. Fyrra sjónarmiðið snýr að almenningsíþróttum, með 

megináherslu á uppeldis- og heilsusamlegt gildi íþrótta. Hið seinna snýr að 

keppnisíþróttum, með áherslu á árangur í keppni.  

Almenningsíþróttum hefur oft verið skipt niður í tvær ólíkar hefðir, uppeldishefð 

og heilsufarshefð. Kenningin að baki uppeldishefðarinnar snýst um að þátttaka í 

íþróttum hafi góð uppeldisáhrif, efli sjálfstraust, þor og kjark og auki réttsýni 

(Arnold, 1994; Keating og McIntosh í Þórólfi Þórlindssyni o.fl., 1994). Samkvæmt 

þessari kenningu eru íþróttir sá vettvangur sem fólk lærir að bera virðingu fyrir 

andstæðingum sínum, leikreglum og niðurstöðum dómara en einnig að taka ósigrum 

með sama skapi og sigrum. Þórólfur Þórlindsson o.fl. (1994) taka þetta saman á 

eftirfarandi hátt:  

Gildi íþrótta í sjálfu sér er eitt megineinkenni þessarar uppeldislegu hefðar. 

Þær eru stundaðar af áhugamönnum í umhverfi þar sem keppnin sjálf skiptir 

minna máli en útkoman. Áhugamaðurinn leggur stund á íþrótt sína sjálfrar 

hennar vegna. Ánægjan sem hann öðlast vegna æfinga og keppni og sá orðstír 

sem fylgir vasklegri framgöngu eru umbun hans (bls. 3).    

Hugmyndir að baki heilsufarshefðar almenningsíþrótta eru margar hverjar 

ævafornar. Mesta vitundarvakning á þessu sviði hefur enga að síður orðið 

síðastliðin 30 ár, þá aðallega vegna þess fjölda af rannsóknum sem sýna hversu 

mikilvæg hreyfing og líkamleg þjálfun er fyrir bæði andlega og líkamlega heilsu. 

Þessar áherslur á heilsufarslegt gildi íþrótta hafa án efa leitt til stöðugrar aukningar í 

íþróttaiðkun almennings undanfarna áratugi. Einnig hafa slíkar áherslu eflt umræður 

um skipulag og gildi íþrótta (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). 
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Keppnisíþróttir eða afreksíþróttir eru að finna um nánast allan heim og er eitt 

helsta einkenni þeirra sú mikla áhersla sem lögð er á keppni með því markmiði að 

ná sem bestum árangri. Annað einkenni afreksíþrótta er skemmtanagildi þeirra. 

Ungir sem aldnir eru tilbúnir til þess að leggja ýmislegt á sig til þess að hvetja liðið 

sitt áfram, horfa á afreksíþróttamenn keppa og ef til vill upplifa hluta af 

íþróttasögunni. Skemmtanagildi íþrótta er ekki síst áberandi þegar fjölmiðlar eru 

skoðaðir, stór hluti af dagskrá prent-, ljósvaka- og netmiðla eru lagðir undir íþróttir 

og skyld efni (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). 

Samkvæmt Þórólfi Þórlindssyni o.fl. (1994) hafa vaxandi gildi íþrótta sem 

skemmtiefnis leitt meðal annars til þess að atvinnumennska hefur aukist til muna 

sem og laun atvinnuíþróttamanna. Þau segja einnig að:  

Ljóst er að laun atvinnumanna og þeirra sem vinna við íþróttastarfið eru að 

mestu leyti til komin vegna skemmtigildis íþrótta. Tekjur af sýningarrétti 

íþróttaefnis í sjónvarpi eru nú meginuppispretta fjármuna innan 

íþróttahreyfingarinnar. Þá má einnig rekja ýmsa aðra tekjustofna 

íþróttahreyfingarinnar beint eða óbeint til sjónvarpsins. Þannig byggjast 

framlög styrkveitenda til starfsemi íþróttafélaga eða íþróttakeppni á því að 

íþróttaatburður sé sjónvarpað… (bls. 7). 

Þó svo að margt sé ólíkt með þessum tveimur sjónarmiðum er samt ekki ástæða 

til þess að líta á keppnisíþróttir og almenningsíþróttir sem andstæður. Má ætla að 

þegar miklir fjármunir eru í húfi fyrir bæði einstaklinga og félagslið, sé auðveldara 

að líta framhjá virðingu, drengskap og reglum leiksins heldur en þegar um 

áhugamenn er að ræða. Þórólfur Þórlindsson o.fl. (1994) lýsa því vel hvernig línur á 

milli þessa tveggja sjónarmiða er ekki eins skarpar og margir vilja af látið:  

Íþróttir, hvort sem er almenningsíþrótt eða keppnisíþrótt, eiga vissulega margt 

sameiginlegt… uppeldislegt gildi íþrótta kunna að einhverju leyti að felast í 

því að þar eigi sér stað keppni. Keppni, sem hefur í gildi í sjálfum sér, er 

byggð á jöfnuði og heiðarleika, réttdæmi og sanngjörnu mati á framgöngu og 

frammistöðu (bls. 9). 

Í handbók um mannréttindafræðslu fyrir ungt fólk (2009) má finna ágætis 

samantekt um íþróttir og þátttöku í íþróttum almennt:  
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Þátttaka í íþróttum skapar sameiginlega hagsmuni og gildi og kennir félagslega 

færni sem er nauðsynleg í lýðræðissamfélagi… Þannig stuðla íþróttirnar að því 

að jafna ágreining og hvetja til samskipta og eyða þannig fordómum, 

staðalmyndum, menningarmun, vanþekkingu, umburðarleysi og mismunun 

(bls.392). 

Eins og fram hefur komið tengjast íþróttir við hina ýmsu þætti þjóðfélagsins sem 

og félags-, heilsufars-, menningar-, og efnahagslegra þátta. Íþróttir eru einnig 

fyrirferðarmiklar í samskiptum þjóða (landsleikir/alþjóðleg mót) og þar af leiðandi 

áhrifavaldur í ferðamannaiðnaði landa. Mótshald, ferðir, kostnaður við æfingar og 

keppnir, launuð og ólaunuð vinna fyrir íþróttahreyfingar eru allt þættir sem að hafa 

áhrif á efnahag þjóðfélaga. Tilgangur þessa ritgerðar er að gera grein fyrir þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á efnahagslegum áhrifum íþrótta og bera þær 

saman við íslenskan veruleika. Uppbygging ritgerðarinnar verður á þann veg að 

fyrst verður farið í almenna umfjöllun um íþróttir og efnahagsgildi þeirra. Einnig 

verður farið í umfang íslensku íþróttahreyfingarinnar, flokkun íþróttaviðburða sem 

og tengingu við ferðamannaiðnaðinn. Næst er fjallað um þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á efnahagslegum áhrifum íþrótta. Í kjölfar þess verða íslenskir 

íþróttaviðburðir teknir til skoðunar og greindir útfrá fyrri rannsóknum. Í lokin verða 

niðurstöður teknar saman. 
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1. Almenn umfjöllun 

1.1 Íþróttir 

Þegar  skilgreiningar á íþróttum eru skoðaðar virðast flestir fræðimenn vera á einu 

máli um það að íþróttir feli í sér líkamlega áreynslu, séu stundaðar  til samkeppnis, 

séu stofnanabundnar og fylgi fyrirfram ákveðnu regluverki. En ágreiningur er um 

hvað sé líkamleg áreynsla og hversu mikil þarf hún að vera til þess að vera 

skilgreind sem íþrótt? Er hægt að flokka skák, maraþon og formúlu 1 undir sama 

hatt?  

Þessi tregða fræðimanna til þess að koma sér saman um ákveðna skilgreiningu er 

líka að finna hjá alþjóðlegum stofnunum. Í skilgreiningu Evrópusambandsins frá 

2001, kemur fram að „íþróttir þýða hvers kyns hreyfing – bæði formleg og óformleg 

– sem hefur það markmið að bæta líkamlegt og andlegt hreysti, að mynda félagsleg 

sambönd eða að ná árangri í keppni á öllum stigum“ (Council of Europe, 2001).    

Íslenskar skilgreiningar hafa verið að mestu leyti í takt við það sem sést hefur 

erlendis. Íslendingar eru þó ekki undanskildir því að hafa ekki getað komið sér 

saman um ákveðna skilgreiningu. Þessi ágreiningur eða ósamstaða um eina 

skilgreiningu er ekki nýtilkomin eins og sjá má í grein Morgunblaðsins frá 19. maí 

1954, „Skilgreining á íþróttum og félögum er leggja stund á íþróttir. Mjög ýtarleg 

tillaga kom fram í máli þessu frá íþróttafulltrúa og var henni vísað til 

framkvæmdastjórnar ÍSÍ til frekari athugunar“ (bls.7).   

Þegar íslenskar skilgreiningar eru skoðaðar má þar helst nefna skilgreiningu 

Alþingis í íþróttalögum frá 1998. Þar kemur fram að íþróttir séu hvers konar 

líkamlega þjálfun er stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, heilbrigði 

og hreysti. Einnig kemur fram að markmið ríkis og sveitarfélaga skuli vera þau að 

flestir hafi kost á því að stunda íþróttir við hagstæð skilyrði (Íþróttalög, 1998).  

 Íslensk orðabók (2010) skilgreinir síðan íþróttir sem kerfisbundnar æfingar til að 

þjálfa líkamann (oft til að ná e-m tilsettum árangri, setja met o.þ.h.).  

Hvaða athafnir eru flokkaðar undir íþróttir fer alfarið eftir hvaða skilgreiningu á 

íþróttum er farið eftir. Uppruni enska orðsins sport má rekja til þeirra hugmyndar að 

framkvæma athöfn sem viki frá daglegum athöfnum fólks. „Íþróttir (e. sport) dregur 

uppruna sinn af orðinu disport eða að skemmta sér; leika. Það hélt upphaflegri 
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merkingu orðsins sem var sú að fólk notaði fögnuð og ærslafullan leik til þess að 

beina athygli sinni frá hversdagsamstrinu“  (Delaney og  Madigan, 2009). 

Samkvæmt Delaney og Madigan (2009 tilvitnun í John Phillips, 1993) var engin 

þörf á því, að skilgreina enska orðið yfir íþrótt (e. sport) þar sem að hvaða 

enskumælandi manneskja vissi hvað væri íþrótt og hvað ekki. Þetta viðhorf Phillips 

endurspeglar að mörgu leyti það hugarfar sem að margir hafa. Það er að segja að 

ómeðvitað vita einstaklingar hvað þeirra menning skilgreinir sem íþrótt og taka því 

sem sjálfsögðum hlut hvað er og er ekki íþrótt.   

Snyder og Spreitzer hafa bent á mikilvægi þess fyrir rannsakendur að hafa 

haldbæra skilgreiningu á því hvað felst í hugtakinu íþróttir. Það að geta talið upp 

hinar ýmsu tegundir af íþróttum getur ekki hjálpað fræðimönnum að skilja 

félagsfræði íþrótta (í Delaney og  Madigan, 2009). 

Ein skilgreining sem hefur verið stuðst við er sú að „íþróttir séu… þar sem að 

líkamlegri áreynslu er beitt í harðri samkeppni innan afmarka sem skilgreindar eru 

með reglum. [Íþróttir eru] hluti af samfélagi, þær falla að mynstri helgisiða, líkjast 

leikjum og fela í sér mismunandi blöndu af leik, starfi og tómstundum“ (Blanchard 

og  Cheska, 1985).  

Günther Luschen var einn af fyrstu félagsvísindamönnum til þess að skilgreina 

íþróttir. Hann skilgreindi íþrótt sem: „an institutionalized type of competitive 

physical activity located on a continuum between play and world“. Luschen taldi 

mikilvægt að leggja áherslu á að ástundun íþrótta fæli í sér hreyfingu, og þar með 

væri ekki hægt að fella spilamennsku inn í skilgreiningu á íþrótt (Delaney og  

Madigan, 2009).  

Edwards (1973 í Delaney og Madigan, 2009) talar um að eitt aðaleinkenni íþrótta 

sé að þær feli ávallt í sér líkamlega áreynslu og án hennar væri einfaldlega ekki 

hægt að segja að um íþróttaathöfn væri að ræða. Í skilgreiningu sinni leggur 

Edwards mikið uppúr líkamlegri áreynslu en einnig á skipulagningu íþrótta, reglu-

og markmiðasetningu sem á sér stað innan íþrótta. Hann skilgreinir íþróttir á 

eftirfarandi máta:  

…involving activities having formally recorded histories and traditions, 

stressing physical exertion through competition within limits set in explicit and 

formal rules governing role and position relationships, and carried out by 

actors who represent or who are part of formally organized associations having 

the goal of achieving valued tangibles or intangibles through defeating 

opposing groups (Edwards í Delaney og Madigan, 2009). 
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Nixon og Frey (1996 í Delaney og Madigan, 2009) endurskoðuðu skilgreiningu 

Edwards og Luschen og settu fram hnitmiðaðri útfærslu. Þeir skilgreindu íþróttir 

sem líkamlega samkeppni með stofnanabindingu, fer fram eftir formlegu skipulagi 

eða eru formlega skipulagðar. Tveir meginþættir í þessari skilgreiningu eru í fyrsta 

lagi stofnanabinding íþrótta, þeir líta svo á að íþróttir séu félagsleg stofnun sem 

felur í sér gildi, venjur, hlutverk og félagsleg sambönd. Í  öðru lagi felur hugtakið 

líkamleg samkeppni í sér að, líkamleg áreynsla og hæfni þurfi að vera til staðar til 

þess að hægt sé að ákvarða um hver sigrar og hver tapar (Delaney og Madigan, 

2009).    

Curry og Jiobu (1984 í Delaney og Madigan, 2009) eru því samsinna að íþróttir 

feli í sér líkamlega áreynslu, en að því leyti að líkamleg áreynsla í íþróttum sé 

sanngjörn, samkeppnishæf, feli ekki í sér neina frávikshegðun (e. non-deviant), er 

stjórnað af reglum, stofnunum og/eða hefð. Delaney og Madigan (2009) telja að 

þessi hugsjón þeirra Curry og Jiobu að íþróttir séu sanngjarnar, sé hugsjón sem að 

flestir vilji trúa en sé fjarri því að vera og því vilja þeir meina að hughyggja (e. 

idealism) eigi ekki að vera einn af meginþáttum í skilgreiningu á íþróttum. Annar 

þáttur sem þeir gerðu athugasemd við var hlutur þess að íþróttir feli ekki í sér neina 

frávikshegðun, því frávikshegðun á sér ekki einungis stað í íþróttum heldur er hún 

jafnvel kennd og stunduð af íþróttamönnum, þjálfurum, embættismönnum, 

dómurum og eigendum liða (Delaney og  Madigan, 2009).  

Coakley (2009) skilgreinir svo íþróttir sem „stofnanabundna samkeppnisathöfn 

sem felur í sér mikla líkamlega áreynslu eða þar sem að tiltölulega flókin líkamleg 

færni er beitt af þátttakendum sem hvattir eru áfram af möguleika á innri og ytri 

umbun“. Skilgreining Coakley fellur að mestu að fyrri skilgreiningum hvað varðar 

líkamlegt hreysti, stofnanabindingu sem og samkeppnisþáttinn. Það sem að hann 

bætir við er að nota ekki eingöngu líkamlegt hreysti heldur einnig tiltölulega flókna 

líkamlega færni, sem gerir það að verkum að hinar ýmsar tómstundir og afþreyingar 

falla undir hans skilgreiningu á íþróttum.  

Skilgreining Delaney og  Madigan (2009) á íþróttum er sú að þær séu 

stofnanabundnar, skipulagðar og hafa samþykki um samkeppni utan venjubundins 

leiks. Íþróttir fela svo í sér líkamlega áreynslu og notkun á tiltölulega flókinni 

íþróttalegri (e. athletic) færni. Þeir leggja áherslu á að í íþróttum, verði að felast 
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líkamleg áreynsla og sú geta til að ná forskoti á andstæðing sinn. Þar með greina 

þeir á milli venjulegs leiks og keppnisíþrótta. 

Eins og fram hefur komið virðist vera einhver tregða hjá stjórnvöldum og 

alþjóðasamtökum um að koma sér saman um ákveðna skilgreiningu á íþróttum. 

Íslensk stjórnvöld og landssambönd virðist vera í takt við heiminn, hvað þetta 

varðar. Hérlendis hefur enginn verið tilbúin til þess að taka ábyrgð á því að 

skilgreina íþróttir. Hvort sem væri með einni skilgreiningu eða með því að flokka 

niður í nokkrar.  

Þessi skortur á samstöðu getur gert rannsakendum erfitt fyrir og er því 

nauðsynlegt að einhver samstaða myndist um skilgreiningu íþrótta, þó ætla megi að 

það geti reynst erfitt þar sem að menning og gildi samfélaga spila stórt hlutverk í 

slíkum skilgreiningum. Gagnlegt væri fyrir íslenska fræðimenn að koma sér saman 

um séríslenska skilgreiningu sem myndi nýtast í komandi rannsóknum. Til 

auðveldunar og útskýringar munu höfundar styðjast við eftirfarandi skilgreiningu 

fyrir þetta verkefni; til þess að fyrirbæri geti flokkast undir íþrótt verður það að 

uppfylla eftirfarandi skilyrði. Íþróttir þurfa að fela í sér líkamlega áreynslu, 

samkeppni, stofnanabindingu og sanngirni. 

1.2 Efnahagslegt gildi íþrótta  

Eins og kom fram hérna á undan eru íþróttir að spila stórt hlutverk í 

nútímasamfélagi. Einnig hefur verið sýnt fram á þann vanda sem á sér stað í 

skilgreiningu íþrótta. Þessir þættir speglast mjög vel þegar efnahagsgildi íþrótta er 

skoðað.  

Walo, Bull og Breen (1996) telja að til þess að framkvæma mælingar á 

efnahagslegum áhrifum íþrótta á sem nákvæmastan hátt, er að nálgast tölur um 

tekjur og kostnað af íþróttaviðburðum. Einnig er mikilvægt að vera á vettvangi og 

ná þá upplýsingum frá þátttakendum hans.  Vinna svo úr öllum þessum tölum til að 

ná sem nákvæmustu sýn á raunverulegum efnahagslegum áhrifum viðburðarins. 

Óbeinu áhrifin eru metin eftir þeim tölum sem fengnar eru frá öllum þeim 

samtökum og stofnunum sem að koma að íþróttaviðburðinum á einhvern hátt. Bein 

efnahagsleg áhrif íþrótta eru því samkvæmt rannsakendum að birtast í nokkrum 

þáttum eins og  í aukinni atvinnumyndun, meiri fjárfestingum og bættri þjónustu 

sem styrkja á alla innviði samfélagsins. Beinum efnahagslegum áhrifum ber einnig 
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að gæta í allri þeirri sjálfboðavinnu, sem innt er af hendi í skipulagningu og 

framkvæmd þeirra íþróttaviðburða sem fram fara (Walo o.fl., 1996).  

Samkvæmt Kasimati (2003) eru beinu áhrifin fyrst og fremst þau að nýtt 

fjármagn kemur inn í efnahaginn í formi aukinnar neyslu á mat, kaupum á alls kyns 

afþreyingu, aukinni samgöngunotkun og svo tekjum af miðasölu. Óbeinu áhrifin eru 

þau sem koma í kjölfar beinu áhrifanna. Það er öll sú innkoma sem kemur í 

fyrirtækin, tekjurnar sem fyrirtækin afla skila sér í auknum tekjum til ríkisins og 

einnig í hærri launum starfsmanna. Launamenn hafa því aukinn fjárráð til 

einkaneyslu sem bætir því hagvöxt þess svæðis sem íþróttaviðburðurinn fer fram á 

(Kasimati, 2003). 

Íþróttir eru kraftmikill og ört vaxandi iðnaður og hafa efnahagsáhrif þeirra verið 

sárlega vanmetin í gegnum tíðina. Íþróttir geta verið mjög mikilvægar fyrir 

byggðarþróun, hvort sem um er að ræða staðbundnar, á landsvísu eða við 

endurnýjun þéttbýliskjarna. Íþróttir eru nátengdar ferðaþjónustu og geta örvað 

uppbyggingar á innviðum og leitt til mótunar á nýju samstarfi um fjármögnun fyrir 

íþrótta og tómstunda aðstöðu. Þótt einhver skortur sé á samanburðarhæfum gögnum 

um  raunverulegt efnahagsgildi íþrótta, hafa engu að síður mikilvægi þeirra verið 

staðfest í rannsóknum og greiningum á þjóðhagsreikningum. Eins og skýrsla eftir þá 

Dimitrov, Helmenstein, Kleissner, Moser og Schindler (2006) sýndi að í sýnum 

víðasta skilning, var virðisaukning íþrótta 407 billjónir Evra árið 2004 sem þýddi 

3.7%  af GDP allrar Evrópu. Einnig kom fram að hlutur þeirra í atvinnumarkaðnum 

var um 5.4% sem þýddi störf fyrir 15 milljónir manns (Dimitrov o.fl., 2006; 

European Union, 2007).  

Einnig hefur mikilvægi þeirra komið fram í peningaveltu risaviðburða og þess 

kostnaði sem hlýst af hreyfingarleysi almennings. Samkvæmt Evrópusambandinu er 

mikil þörf fyrir það að framlagi íþrótta til efnahags séu gerð meira áberandi í 

stefnumótun innan Evrópusambandsins (European Union, 2007).  

Ashton, Gerrard og Hudson (2003) mældu þau áhrif sem velgengni þjóðar, á 

alþjóðlegum vettvangi, hefði á efnahaginn Aseton. Þar var tekið til skoðunar hvort 

um hugsanlega tengingu, væri að finna í sveiflum á FTSE vísitölu Englendinga og 

velgengni landsliðs þeirra á knattspyrnuvellinum. Tekin voru fyrir úrslit leikja 

Englendinga í þeim keppnum sem þeir tóku þátt í á tímabilinu 1984 til 2003. 

Úrslitin voru svo borin saman við stöðuna á hlutabréfamarkaðnum í London. Þetta 
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var gert fyrir og eftir hvern landsleik sem leikin var á þessu tímabili. Tvær 

hugsanlegar ástæður kunna að hafa áhrif á uppsveiflur í hagkerfinu eftir landsleiki, 

að mati rannsakenda. Fyrri ástæðan getur verið sú að aukning í vellíðun landsmanna 

eigi sér stað eftir sigurleiki og með þeirri tilfinningu fylgi bjartari sýn á framtíðina. 

Seinni ástæðan er sú að viðhorf fjárfesta geti verið jákvæðari vegna þeirra 

tekjuaukningar sem kunna að koma í kjölfar aukinna auglýsingatekna í kringum 

landsleiki. Niðurstöðurnar úr rannsóknarinnar gaf skýr merki um það að sveiflur á 

breskum fjármálamarkaði tengdust leikjum landsliðs þeirra. En um niðursveiflu var 

að ræða eftir hvern tapleik liðsins og svo um töluverða uppsveiflu eftir sigurleiki. 

Mikilvægi hvers og eins leiks var líka mælanlegur og voru þá vináttuleikir 

landsliðsins að hafa lítil áhrif miðað við leiki í undankeppnum Evrópu- eða 

heimsmeistaramóts (Ashton, Gerrard og Hudson, 2003).  

Önnur samskonar rannsókn sýndi fram á, að einn af hverjum þremur Suður-

Afríkubúum taldi að þegar heimsmeistarakeppnin í fótbolta yrði haldin þarlendis, 

myndi það hafa jákvæð áhrif á atvinnuvegi landsins. (Pillay og  Bass, 2008). 

Þrátt fyrir að vitað sé um hagræn áhrif íþrótta í samfélögum, þá hafa rannsóknir 

af slíku tagi ekki verið framkvæmdar þannig að heildaráhrifin séu nægilega 

skilgreind á réttan máta. Viðskiptin sem eiga sér stað í kringum íþróttir eru mikil og 

áætlar Evrópuráðið að 3% allra viðskipta í heiminum tengist íþróttum að einhverju 

leyti (Szymanski, 2001). 

Lítið hefur verið um íslenskar rannsóknir á efnahagslegu gildi íþrótta en þó má 

nefna úttekt Guðmundar K. Magnússonar, Gunnars Valgeirssonar og Þórólfs 

Þórlindssonar (1989) á stöðu mála hérlendis árið 1987 og svo síðar úttekt Þórdísar 

Gísladóttur (2006) sem skoðar ákveðna afmarkaða þætti sem snerta hagrænt gildi 

íþrótta á Íslandi. Úttekt Þórdísar fer meðal annars yfir hverjar óbeinu og beinu 

tekjur ríkis og sveitarfélaga eru af íþróttastarfsemi. Samkvæmt tölum frá 2004 var 

heildarveltan 6.8 milljarðar af allri íþróttastarfsemi á landinu það árið. Greining 

hennar felst ekki eingöngu í yfirferð á tölulegum upplýsingum, heldur tekur hún 

einnig með forvarnar og félagslegt gildi íþrótta sem og ýtarlega úttekt á gildi 

sjálfboðaliðastarfs innan íþróttahreyfingarinnar og tengsl þess við félagsauð (Þórdís 

Lilja Gísladóttir, 2006).  
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1.3 Umfang og skipulag íþrótta á Íslandi   

Íþróttahreyfingin á Íslandi samanstendur af tveimur landssamtökum, það er 

annarsvegar Íþrótta og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) og hinsvegar Ungmennafélag 

Íslands (UMFÍ). Það er þó hið fyrrnefnda, sem er fulltrúi lands og þjóðar gagnvart 

öðrum þjóðum. Einnig er skipulag allrar frjálsrar íþróttastarfsemis í höndum ÍSÍ.  

Meginmarkmið ÍSÍ er að efla, samræma og skipuleggja allt íþróttastarf á Íslandi. 

Samkvæmt lögum ÍSÍ eru starfandi undir þeim héraðssambönd og íþróttabandalög, 

en þau eru mynduð eftir staðsetningu svo að hægt sé að samnýta aðstöðu og halda 

utan um annað skipulag íþróttamála á því svæði sem við á. Sérsambönd hafa svo 

myndast í kringum hverja íþróttagrein fyrir sig og eru þau 28 í dag. Íþróttafélögin 

sjálf eru svo starfandi undir héraðssamböndum og íþróttabandalögum. Þau eru 

eingöngu löglega starfhæf ef þau hafa iðkun íþrótta á sinni stefnuskrá (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2012; Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006).  

UMFÍ  er landssamtök ungmennafélaga á Íslandi, það er sjálfstætt starfandi en er 

þó innan vébanda ÍSÍ. Hlutverk þeirra er fyrst og fremst að halda utan um alla 

starfsemi þeirra 300 ungmennafélaga á Íslandi sem telja með sér yfir 100 þúsund 

félagsmenn (Ungmennafélag Íslands, 2010).  

Í skýrslu ÍSÍ um starfsemi íþróttahreyfingarinnar 2009 kemur fram að:  

Tæplega 148.000 Íslendingar voru félagar í a.m.k. einu íþróttafélagi innan ÍSÍ 

eða ríflega 46% landsmanna. Iðkendur
1
 innan ÍSÍ voru tæplega 82.000 eða 

25,7% þjóðarinnar, Flestir (93%) stunduðu eina til tvær íþróttagreinar. Flestir 

iðkendur ársins 2009 voru hjá Tennis og badmintonfélagi Reykjavíkur (TBR) 

líkt og undanfarin ár eða 3.618. Tíu fjölmennustu íþróttafélögin eru öll 

starfandi á höfuðborgarsvæðinu og fer rúmlega 23% iðkana
2
 fram hjá þeim. 

Öll félögin utan TBR og Golfklúbbur Reykjavíkur (GR) eru starfandi 

hverfisfélög með víðtæka starfsemi og margar deildir... Tæplega 60% iðkana á 

Íslandi árið 2009 voru stundaðar af aldurshópnum 20 ára og yngri og eru 

iðkendur undir átján ára voru tæplega 48% iðkenda á Íslandi 

[neðanmálsgreinar eru höfundar] (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). 

                                                 
1
 Hver einstaklingur getur aðeins einu sinni verið talinn sem iðkandi. Þegar miðað er við t.d. 

þjóðskrá telur hver einstaklingur aðeins einu sinni. Þó svo að viðkomandi einstaklingur geti verið 

skráður fyrir fleiri en einni iðkun þá telur hann eingöngu sem einn iðkandi (Rúna H. Hilmarsdóttir, 

2011).  
2
Iðkun segir til um fjölda iðkana í hverju félagi, grein eða innan héraðssambands. Hver einstaklingur 

getur verið iðkandi í mörgum greinum og jafnvel er hægt að telja sama einstaklinginn oftar en einu 

sinni í hverri grein, svo framarlega sem hann stundar greinina með fleiri en einu félagi (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2011) . 
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Þó að aðkoma sveitarfélaga sé veigamikill þáttur í starfi íþróttadeilda og félaga 

landsins, þá eru félögin rekin að miklu leyti með tekjuliðum eins og 

auglýsingatekjum, æfingagjöldum og tekjum af mótum sem haldin eru í kringum 

starfið (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006). 

1.4 Flokkun íþróttaviðburða 

Íþróttaviðburðir hafa verið flokkaðir til þess að hægt sé að átta sig hver munurinn er 

á milli íþróttaviðburða af ýmsum stærðargráðum. Upphaflega flokkun viðburða 

kemur frá Gratton, Dobson og Shibli (2000) og skiptist í fjóra eftirfarandi flokka. 

Tegund A – eru risaviðburðir á borð við Ólympíuleika og FIFA 

heimsmeistaramótið. Slíkir risaviðburðir eru haldnir með nokkurra ára millibili á 

mismunaði stöðum og hafa mikið fylgi alþjóðlegra áhorfenda. Þessi viðburðir koma 

af stað miklum efnahagslegum hreyfingum og fjölmiðlaumfjöllun. Tegund B – eru 

árlegir viðburðir með háum áhorfendatölum eins og til dæmis úrslitaleikir FA cup, 

Wimbledon eða Super Bowl. Tegund C – eru viðburðir sem haldnir eru óreglulega 

og á óreglulegum stöðum sem draga að bæði fjölda alþjóðlegra keppenda sem og 

áhorfendur, en hafa takmörkuð efnahagsleg áhrif. Þetta eru viðburðir á borð við 

Evrópumeistaramót ungmenna í sundi og heimsmeistaramót í badminton. Tegund D 

– eru stórir viðburðir sem stuðla að takmörkuðum efnahagsáhrifum en hafa fastan 

stað í íþróttaviðburða dagatalinu. Undir þennan flokk koma flest innlend 

meistaramót í flestum íþróttagreinum (Gibson, Kaplanidou og Kang, 2012; Gratton 

o.fl., 2000).    

Áhersla Gratton o.fl. (2000) liggur að mestu leyti í mikilvægi íþróttaúrslita, 

frekar en efnahagslegu mikilvægi, og gefur flokkun þeirra til kynna að ekki allir 

viðburðir, sem flokkaðir eru undir stórviðburði, hafi efnahagslegt mikilvægi 

(Wilson, 2006). Síðari rannsóknir hafa leitt í ljós að nauðsyn er að bæta við fimmta 

flokknum, Tegund E, sem myndi fela í sér minni íþróttaviðburði þar sem að 

keppendur geta verið fleiri en áhorfendur, væru haldnir árlega og fengu litla 

fjölmiðlaumfjöllun á landsvísu. Efnahagslegur ávinningur slíkra viðburða er lítill ef 

miðað er við stórviðburði. Ávinningurinn getur svo orðið töluvert meiri ef að 

mótstaður er í minni bæjarfélögum frekar en stórborgum (Gibson o.fl., 2012; Veltri, 

Miller og Harris, 2009; Wilson, 2006) . 
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1.5 Ferðamannaiðnaður 

Ferðalög Íslendinga innanlands hafa mikið vægi fyrir efnahagslíf sveitarfélaga um 

allt land. Ferðamennskan er þó bundin við fáa mánuði ársins, samkvæmt aðilum 

innan ferðaþjónustunnar (MMR/Markaðs- og miðlarannsókna ehf., 2012). 

Háannatíminn er yfir sumarmánuðina og er lágannatíminn því allt að ¾ hlutar hvers 

árs. Sveitarfélög sem bjóða upp á aðstöðu fyrir íþróttaiðkannir óháðar árstíðum, 

geta nýtt sér það til þess að auka við ferðamannastraum á þessum árstímum. Í úttekt 

sem gerð var fyrir ferðamálastofu árið 2012, þá voru 10,5 % aðspurðra sem ætluðu 

að ferðast innanlands vegna íþróttaviðburða árið 2012. Einnig kom þar fram að 9,2 

% sem spurðir voru ætluðu að fara í skíðaferð innanlands sem rennir sterkum 

stoðum undir það, að miklir tekjumöguleikar kunna þar að liggja fyrir mörg 

bæjarfélög á landinu (MMR/Markaðs- og miðlarannsókna ehf., 2012).  

Það hefur færst mjög í aukana að íþróttafélög úti á landi taki að sér að halda stór 

mót og þá aðallega fyrir unga fólkið. Hörð samkeppni hefur skapast innan þess 

markaðar og eru íþróttafélög að keppast við að fá sem flest önnur íþróttafélög til að 

taka þátt í sínu móti. Aðkoma sveitarfélaga að þessum mótum hefur mikið að segja, 

þegar huga ber að því að sinna öllum þeim fjölda sem heimsækir sveitarfélagið á 

mótstímann. Íþróttaviðburðir sem haldnir eru á minni stöðum,  hafa mikla merkingu 

fyrir stolt bæjarfélaga víða um land. Samt sem áður er peningaþátturinn öllu 

mikilvægari en stoltið sjálft fyrir sveitarfélögin og því er þeim mikið í mun að um 

áframhaldandi mótahald sé að ræða í komandi framtíð (Yuan, 2001). 

Íslenska þjóðin hefur löngum verið stolt af sínum íþróttamönnum, en íslenskir 

íþróttamenn hafa oft á tíðum vakið verðskuldaða athygli á framgöngu sinni í 

alþjóðlegum keppnum. Mörg afrek íslensk íþróttafólks eru óvéfengjanleg og mikil 

verðmætasköpun fylgir hverju afreki, sem næst á alþjóðlegum íþróttamótum hjá 

bæði einstaklingum og liðum frá Íslandi. Verðmætasköpunin sem þarna um ræðir er 

ekki einungis fólgin í því hvaða jákvæðu áhrif afrekin hafa fyrir íslenskt samfélag, 

heldur er einnig um að ræða mikilvæga auglýsingu fyrir land og þjóð. Dæmi um 

slíka auglýsingu má sjá í hinum glæsilega árangri íslenska handboltalandsliðsins á 

Ólympíuleikunum í Peking 2008. En í kjölfar þess góða árangurs fékk Ísland mikið 

umtal í einum helstu fréttamiðlum heimsins og var þar um mikið og gott 

kynningarefni að ræða, sem eflaust hefur vakið áhuga margra ferðamanna víða um 

heim (Reynir Ingi Árnason, 2009). 
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2. Rannsóknir á efnahagslegu gildi íþrótta 

2.1 Risaíþróttaviðburðir  

Samkvæmt Gratton o.fl. (2000) hefur það, að halda risaíþróttaviðburð á borð við 

Ólympíuleika, þótt vera fjárhagsleg og stjórnunarleg byrði á gestgjafaþjóðina allt 

fram að níunda áratugnum. Þeir rekja þessi rök til þess gríðarlega taps sem varð á 

sumarleikunum í Montreal 1976 (£692 milljónir) og þar á undan sumarleikarnir í 

Munich 1972 sem reknir voru með tapi uppá £178 milljónir. Í kjölfarið á þessum 

stigvaxandi hallarekstri Ólympíuleikana, þótti það næsta víst að fjárhagsleg byrði 

myndi fylgja mótshaldi af þessari stærðargráðu (Gratton o.fl., 2000). 

Umsnúningur varð þó á rekstri Ólympíuleikanna í Los Angeles árið 1984, þegar 

leikarnir skiluðu hagnaði uppá  £215 milljónir.  Þessi umsnúningur varð til þess að 

aukinn skilningur varð á þeim hagrænum gildum sem slíkir viðburðir gætu haft í för 

með sér fyrir gestgjafalönd og borgir. Í kjölfar þess fóru borgir að keppast um að 

halda Heims- og Evrópumeistarakeppnir í hinum ýmsu keppnisgreinum (Gratton 

o.fl., 2000).  

Samkvæmt Mules og Faulkner (í Gratton o.fl., 2000) fylgja því ekki alltaf 

ótvíræð hagræn gildi fyrir borgir að halda risa viðburði. Eins leggja þeir áherslu á 

að oft á tíðum verða gestgjafar eða borgaryfirvöld fyrir fjárhagslegu tapi, jafnvel þó 

að borgin sjálf hagnist mikið með aukinni eyðslu innan borgarmarka. 

Íþróttaviðburðir af þessari stærðargráðu, krefjast ákveðinnar fjárfestingar og 

framkvæmdar í nýjum mannvirkjum,  sem oftast nær er greitt fyrir með almannafé 

eða jafnvel af alþjóðlegum íþróttasamtökum. Þegar fjármagn til uppbyggingar 

kemur frá slíkum samtökum er sá hluti af fjárfestingarkostnaði, aukning í hagkerfi 

gestgjafaborga (e. local economy). Ný mannvirki sem kunna að rísa geta að einnig 

leitt til frekari heimsókna ferðamanna seinna meir og þar með aukningu í tekjum 

tengdum ferðamannaiðnaði (Mules og Faulkner í Gratton o.fl., 2000). 

McKay og  Plumb (2001) skoðuðu hver áhrif fjögurra mismunandi Ólympíuleika 

voru á fasteignamarkaði og komust að þeirri niðurstöðu að áhrifin voru mismunandi 

eftir tegund hverfa (hótela, íbúðarhverfa, eða skrifstofu- og verslunarhverfa). 

Áhrifin voru þó að mestu leyti óbein og áttu sér stað yfir töluvert langan tíma. Essex 

og  Chalkley (1998) skoðuðu svo hvaða áhrif Ólympíuleikar hefðu á svæði sem 

voru nú þegar uppbyggð og sýndu fram á að leikarnir flýttu fyrir öllum breytingum. 

Margar af þeim umbótum sem áttu sér stað í samgöngukerfum borga, sem og 
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umhverfisumbætur, hefðu að öllum líkindum ekki átt sér stað nema vegna tilkomu 

Ólympíuleikanna.   

Íþróttaviðburðir eru, í auknum mæli, að verða hluti af ímyndarherferð borga og 

þar af leiðandi er ómögulegt að mæla velgengi viðburðar eingöngu útfrá 

rekstrarreikningum. Vel heppnaðir stórir viðburðir geta einmitt haft í för með sér að 

ímynd borga styrkist. Borgir nýta sér einmitt þann rökstuðning þegar að kemur að 

því að keppast um gestgjafahlutverk.  Jákvæð langtímaáhrif (bein eða óbein) við 

halda slíkan viðburð, geta verið bæði efnahags- og félagsleg. Borgir nýta sér einmitt 

þann rökstuðning þegar kemur að því að keppast um / sækja um gestgjafahlutverk 

(Mules og Faulkner í Gratton o.fl., 2000).  

Þær borgir sem taka að sér að halda stóra íþróttaviðburði hafa í raun einstakt 

tækifæri á því að markaðssetja sig til heimsbyggðarinnar. Með aukningu í 

samkeppni um sjónvarpsréttindi slíkra viðburða, hefur það leitt af sér  mikla 

hækkun á gjöldum fyrir slík réttindi.  Þessi hækkun hefur orðið til þess að 

sjónvarpsstöðvar nýta kjörtíma (e. primetime)  til sýningar á slíku efni til þess að fá 

sem mestar auglýsingatekjur.  Með því aukast markaðsáhrif gestgjafaborganna 

(Gratton o.fl., 2000).  

Það heillar fjölmarga aðila samfélagsins að halda stóra íþróttaviðburði. Slíkir 

viðburðir skapa tækifæri þar sem að auglýsendur ná til heimsbyggðarinnar, aukin 

tækifæri verða í útflutningi og nýjum fjárfestingum, lyftir upp ferðamannaiðnaði 

gestgjafalandsins, sem og móral og þjóðarstolti borgara. Allir þessir þættir virka svo 

hvetjandi á þátttöku fyrirtækja og stuðnings almennings (Barney o.fl. í Lee og  

Taylor, 2005).  

Stórir viðburðir á borð við Heimsmeistarakeppnina í fótbolta og Ólympíuleika 

hafa að mati margra fræðimanna, verið talin fylgja meiri kostnaður heldur en 

ávinningurinn. Þá að því leyti að það skili ekki nógu miklu tilbaka í samfélagið. 

Hvort sem umræðir fjárhagslegir þættir, nýtingu á nýjum mannvirkjum eftir 

viðburði, umhverfisáhrifa eða neikvæðra félagslegra áhrifa sem og tilfæringu íbúa 

(Gibson o.fl., 2012).  

Í skýrslu Sport Industry Research Centre (2004), sem skoðaði efnahagsleg áhrif 

16 mismunandi viðburða, kom fram að stórir íþróttaviðburðir geta haft veruleg 

efnahagsleg áhrif á gestgjafa samfélagið. Fram kom að auknar tekjur vegna 

viðburða voru allt frá £18 þús fyrir hálfsdagsviðburð á borð við IAAF Grand Prix 
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Athletics og upp í £25,5 milljónir sem rekja mátti til the London Marathon. Eins 

sýndi rannsókn frá Dobson, Holliday og Gratton (1997) á Evrópumeistaramótinu í 

fótbolta 1996, að viðburðir sem drógu að sér mikinn áhorfendafjölda voru að skila 

af sér töluverðum efnahagslegum áhrifum. Þá ekki bara inn til gestgjafa borga og 

bæja, heldur voru nágrannabæjarfélög einnig að njóta góðs af viðburðunum 

(Coalter, 2011). 

2.2 Minni íþróttaviðburðir 

Samkvæmt Turco eru þrjár meginástæður þess að samfélög haldi íþróttaviðburði en 

þær eru eftirfarandi.  Til þess að skapa afþreyingu fyrir íbúa samfélagsins, til þess 

að efla samfélagsstolt og til þess að örva eyðslu á staðnum. Af þessum þremur 

ástæður telur Turco að efnahagsástæðan vegi þyngst vegna þess að:  

það að hafa getu til þess að ákvarða efnahagslega áhrif íþróttaviðburðar er 

mikils virði fyrir íþróttasamtök (e. sport providers) og þá sem koma að 

markaðssetningu áfangastaða, í hvaða samfélagi sem er, þar sem að útkoman 

getur orðið þáttur í framtíðarákvörðunum um  fjárveitingar til slíkra verkefna  

(í Daniels og  Norman, 2003). [Þýðing höfundar] 

Samkvæmt Walo (1996) notast minni viðburðir við þá innviði sem fyrir eru og 

eru ekki íþyngjandi fjárhagslega fyrir samfélög – lítill tilkostnaður sé á móti miklum 

samfélagslegum ávinningum. Risaviðburðir þurfa hins vegar, sérstök grunnvirki, 

uppbyggingu nýrra mannvirkja sem og allskyns annara tilfallandi úrræða sem öll 

bera með sér mikinn kostnað. Hann heldur því fram að með því, sé verið að styðja 

við staðbundinn iðnað og einnig að hvetja til þátttöku hjá íþróttafélögum á svæðinu 

sem og sjálboðaliða hópum. Smærri íþróttaviðburðir geta verið virðisaukandi, ekki 

eingöngu fyrir gestina og ferðaþjónustuna, heldur einnig fyrir gestgjafana. Þessi 

virðisaukning í lífsgæðum, efnahag og umhverfi, sem á sér stað í gestgjafaborgum, 

er einn helsti munurinn á því að halda minni viðburði í minni samfélögum, á móti 

því að halda risaviðburði í stórborgum (Daniels og  Norman, 2003; Walo o.fl., 

1996).   

Rannsóknir virðast flestar hallast að því að staðbundnir íþróttaviðburðir geta 

verið mjög jákvæður efnahagshvati fyrir samfélög. Lítið hefur þó verið rannsakað 

hvaða tegundir af íþróttaviðburðum henti ákveðnum samfélögum. Higham (1999 í 

Daniels og  Norman, 2003) lagði áherslu á að velja viðburði útfrá sjónarmiði 
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bæjaryfirvalda. Hann taldi að mikilvægt væri að draga að sér eða þróa 

íþróttaviðburði sem að hentar aðstöðu, grunnvirki og bolmagni hvers staðar fyrir 

sig. Turco (1997 í Daniels og  Norman, 2003) heldur því svo fram að mikil aukning 

sé í því að fjölskyldur nýti sér íþróttaviðburði barna sinna til þess að ferðast.  

Þau Daniels og  Norman (2003) lögðu mat á hver efnahagsleg áhrif 

íþróttaviðburða væru með því að skoða sjö venjulega íþróttaviðburði í suður 

Karólínu. Þau mót sem að voru skoðuð voru mjög fjölbreytt, bæði hvað varðar 

íþróttagrein og hvað varðar aldursdreifingu þátttakenda. Niðurstöður þeirra leiddu í 

ljós að í fyrsta lagi voru mótin að draga að ferðamenn til staðarins, sem hefðu að 

öðru móti annars ekki komið. Mikill meirihluti þeirra sem tóku þátt í rannsókninni 

sögðu ástæðu komu sinnar til staðarins því eingöngu tilkomna vegna viðburðarins.  

Í öðru lagi kom í ljós að mikill munur var á milli eyðslu þátttakenda/ferðamanna, 

eftir því hvaða mót var verið að sækja og reyndust þátttakendur í golfmóti eldri 

borgara eyða mest per dag ($82.28) og minnsta eyðslan átti sér stað á unglinga 

softball móti ($21.15). Þegar litið var til fjölda sem ferðaðist saman reyndust 

minnstu hóparnir tilheyra eldri borgara golfmótinu (1.41 í hóp) á meðan flestir 

virtust vera í ferðahópum tengdum barna-og unglingamótum eða rétt um 3 

einstaklingar í hverjum hóp. Þrátt fyrir að minnsta eyðsla sé per dag
3
 í 

unglingamótunum kemur það á móti að mótsgestir dvöldu næstum þremur dögum 

lengur á svæðinu, heldur en þeir sem að tóku þátt í eldri borgara
4
 mótinu (Daniels 

og  Norman, 2003).  

Að halda reglulega íþróttaviðburði af minni stærðargráðum getur haft mikla 

möguleika í boði fyrir gestgjafana, þar með talið er lítill sem engin kostnaður við 

útboð, mannvirki eru til staðar, lítill sem engin byrði á almannafé og heimamenn 

ættu ekki að verða fyrir miklum atgangi. Virkur stuðningur frá íbúum staðarins 

getur reynst afar mikilvægur ef að viðburður á að vera lífseigur, þá sér í lagi fyrir 

minni viðburði (Daniels og  Norman, 2003).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á síðustu árum með þeim tilgangi að reyna 

ná utan um allt það peningastreymi sem fylgir smáum sem stórum íþróttamótum. 

Ein slík rannsókn var framkvæmd í sýslum Mecklenburg og York í Bandaríkjunum 

                                                 
3
 Heildareyðsla per hóp per dvöl softball $ 72.54 x 6,03 dagar = $437.4 

4
 Heildareyðsla per hóp per dvöl golf $ 116.01 x 3,44 dagar = $399.09 
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og var ætlunin með henni að sýna fram á staðbundin efnahagsleg áhrif sem fylgdi 

hafnaboltamóti fyrir börn og unglinga.  Fjöldi liða sem tók þátt var 346 og voru 

rúmlega 4 þúsund þátttakendur.  Samkvæmt mótshöldurum voru fylgismenn 

þátttakenda um 15 þúsund manns. Einstaklingar fengu spurningalista sendan heim 

að móti loknu og þeir beðnir um að skýra frá eyðslu sinni. Niðurstöður voru þær að 

mestu útgjöldin tengdust gistingu og fæði. Þar næst komu útgjöld vegna ýmissa 

afþreyinga og ferðakostnaðar innan þess svæðis sem mótshaldið fór fram. 

Meðaleyðsla á hvern einstakling daglega var rétt rúmlega $39  sem gerir liðleg 4687 

kr, sé miðað við núverandi gengi (Daniels, 2007). 

2.3 Íþróttatengd ferðamennska 

Ferðamannastraumur og ferðir sérstaklega ætlaðar til íþróttaiðkanna er fyrirbæri 

sem fer sífellt stækkandi um heim allan (Higham og  Hinch, 2002). Golf-iðnaðurinn 

hefur verið sérstaklegur ör í vexti á heimsvísu og um aldamótin var talið að um 25 

milljónir manna stunduðu golf í Bandaríkjunum, 15 milljónir í Japan og 2.5 

milljónir í Evrópu (Shmanske, 1999, 2000). Mikil aukning hefur verið hjá 

áhugamönnum í golfi að ferðast erlendis til þess að spila í mismunandi aðstæðum 

og öðru umhverfi en í heimalandi sínu, þetta er sérstaklega áberandi yfir 

vetrartímann (Barros, Butler og Correia, 2010). 

Í rannsókn Barros o.fl. (2010), sem skoðaði dvalarlengd golf-ferðamanna í 

Algarve, kemur fram að dvalarlengd ferðamannanna eykst við ákveðin skilyrði. 

Þessi skilyrði eru þjóðerni, menntun og aldur ferðamannsins, á hvaða tími dags 

hann kýs að spila, meginástæða fyrir ferðinni, hvers kyns hóteli einstaklingur gistir 

á, hvaða viðburðir standa til boða á meðan á dvöl stendur, loftslagið og hvernig 

móttökur einstaklingurinn upplifir. Niðurstöðurnar gáfu vísbendingu um hvar væri 

skynsamlegast að markaðssetja golfmót, í tengslum við að reyna að auka 

staðbundinn efnahagsleg áhrif á því svæði sem viðburðurinn fer fram á. Þau 

þjóðerni sem komu best út í rannsókninni, hvað viðkemur lengd dvalar, voru 

Þjóðverjar, á eftir þeim komu Bretar, því næst Frakkar og Svíar þar á eftir. En sem 

fyrr segir að þá eru niðurstöður þessarar rannsóknar af tiltölulega afmörkuðum hóp, 

en kunna samt sem áður að gefa markaðsmönnum einhverja mynd af hegðun hans í 

tengslum við dvöl þeirra í kringum golfíþróttina (Barros o.fl., 2010). 
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Þeir R. Coleman og  Ramchandani (2010) gerðu úttekt á þeim jákvæðu 

efnahagsáhrifum íþróttaviðburða, sem draga að sér mikinn fjölda þátttakenda og 

hafa það markmið að stuðla að og efla þátttöku í íþróttum. Þeir einbeittu sér einna 

helst að maraþonhlaupum (í Bandaríkjunum og Kanada), þá vegna þess hve lítil 

fjárhagsleg byrði þau eru á almannafé og hversu miklu slík mót geta skilað til baka í 

staðarkynningu og ferðamannatekjum. Til dæmis um þau áhrif sem maraþon 

viðburðir voru að hafa, þá má nefna New York City Marathon þar sem að bein 

aukning í eyðslu ferðamanna var tæplega $52 milljónir dollara.  Af þeim 32 þúsund 

hlaupurum sem tóku þátt í Honolulu Marathon komu 25 þúsund keppenda 

annarsstaðar frá.  Því hefur verið haldið fram af mótshöldurum að með því að halda 

viðburði off-season minnki það áhrif árstíðabundna sveiflna í ferðamannastraumi. 

Einnig kom fram að bandarísku þátttakendurnir og gestir voru yfirleitt auðugir, dvöl 

þeirra stóð að meðaltali í 3 daga, ferðuðust með tveimur öðrum sem ekki voru að 

hlaupa og eyddu um $271 á dag. Höfundar rannsóknarinnar héldu því fram að slíkir 

viðburðir gætu því borgað sig að mestu leyti upp sjálfir. Þar sem að miklir 

möguleikar væru til dæmis á styrktarsamningum, einnig að þátttakendur væru 

tilbúnir til þess að borga fyrir þátttöku og þeir gætu dregið að sér fjöldann allan af 

sjálfboðaliðum. 

2.4 Sjálfboðavinna 

Nichols o.fl. (2005) skiptu sjálfboðaliðum niður í þrjá flokka: sjálfboðaliðar í 

lykilhlutverkum (e. key volunteers), sem voru drifnir áfram af sameiginlegum 

eldmóð, félagslegum ágóða og ósk um velgengi félagsins; skammtíma 

sjálfboðaliðar (e. short term volunteers) sem unnu til þess að skapa tækifæri fyrir 

annaðhvort börnin sín eða sig sjálfa: og að lokum var það unga fólkið, sem knúið 

var áfram af eigin áhuga, fórnfýsi og vilja til þess að bæta við sjálfboðaliðastarfi á 

ferilskrá sína til þess að auka við atvinnumöguleika seinna meir.  

Cuskelly og Harrington (í Nichols o.fl., 2005) flokkuðu sjálfboðaliða hjá 

íþróttafélögum í 4 flokka eftir því hvaða hvati bjó að baki sjálfboðastarfs þeirra: 

vegna skyldurækni (e. obligeers), vegna tengsla (e. role dependees), vegna fórnfýsi 

(e. altruistic) og að lokum vegna eigin hagsmuna (e. self-interest). Þessi flokkun 

sýndi hvernig upplifun þeirra sem sinna að sjálfboðastarfi er allt frá því að vera 

vinna og að því að vera áhugamál. Flokkun Stebbins (í Nicholas o.fl., 2005) sýndi 

að sama skapi að mismunandi sjálfboðaliðar voru að fá ólíka hluti út úr starfinu. 
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Rannsóknir hafa verið að sýna að þeir sem að flokkast undir sjálboðaliða í 

lykilhlutverkum, eru að taka að sér eru atkvæðamiklir í stjórnun íþróttafélaga. 

Einnig hafa þær sýnt hversu ójöfn dreifing verka er á sjálfboðaliðanna, þar sem 

lenskan er að leggja mest á herðar ákveðinna aðila og ekki nóg á aðra (Nichols o.fl., 

2005). 

Rannsókn Harris, Mori og Collins (2009) snýr að allri þeirri sjálfboðavinnu sem 

einstaklingar leggja af mörkum fyrir íþróttirnar. Áform stjórnvalda í Bretlandi 

miðuðust við það að fjölga íþróttaiðkendum um 200.000 á ári hverju á tímabilinu 

2008-2011. Skipulagning verkefnisins var í höndum National Governing Board 

(NGB) og var henni ætlað að afla og halda utan um alla þá sjálfboðavinnu sem til 

þurfti til að hrinda þessu verkefni í gang. Rannsakendum fannst verkefnið of stórt til 

þess að vera að mestu leyti í höndum sjálfaboðaliða, sem var krafa stjórnvalda.  

Fólk býður sig fram í sjálfboðavinnu yfirleitt vegna ástríðu sinnar fyrir íþróttinni 

eða fyrir málstaðnum einum og sér. Samkvæmt Harris o.fl hefur fólk í 

nútímasamfélögum ekki eins mikinn frítíma og tíðkist áður fyrr, þar af leiðandi var 

óraunhæft af stjórnvöldum að ætlast til þess að verkefni að slíkri stærðargráður væri 

nær eingöngu í höndum sjálfboðaliða (Harris o.fl., 2009). 

Í rannsókn Nichols og  Shepherd (2006) var skoðaður sá fjöldi einstaklinga í 

sjálfboðavinnu að baki hvers íþróttamanns. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að fyrir 

hverja 100 íþróttamenn voru 35 sjálfboðaliðar. Áhugavert þótti hvers jafnt 

kynjahlutfall sjálfboðaliða var. Fyrri rannsóknir höfðu sýnt að karlar væru líklegri 

til þess að sinna sjálfboðastarfi innan íþrótta frekar en konur.  

Þegar hagrænt gildi stórviðburða er skoðað, verður að taka með að slíkir atburðir 

geta einnig haft hvetjandi og jákvæð félagsleg áhrif.  Gratton og Taylor (í Misener 

og Mason, 2009) telja að hin efnahagslega endurbygging sem á sér stað, sé til jafns 

við félagslega endurnýjun, aukna vellíðan borgara með samfélagið,  einnig að veita 

íbúum framúrskarandi aðstöðu til þess að stunda íþróttir. Slík röksemdafærsla hefur 

leitt til þess að stjórnvöld verða viljugri til þess að leggja til almannafé í 

íþróttaviðburði sem hafa bæði efnahagslega og félagslega kosti í för með sér 

(Misener og  Mason, 2006). 

Það að leggja sitt af mörkum fyrir samfélagið, með sjálfboðaliðastarfi í tengslum 

við íþróttir, er ekki bara mikilvægt fyrir einstaklinginn sjálfan, heldur er mikill 

félagsauður sem að myndast við slíkar kringumstæður. Félagsauðurinn birtist til 
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dæmis í þeim félagslegu tengslum sem verða til í kringum sjálfboðaliðastarf 

íþróttafélaga og hafa þau mikið að segja gegn mörgum samfélagsvandamálum 

(Coalter, 2007).  

2.4.1 Félagsauður 

Hugtakið félagsauður, líkt og íþróttir, hefur í raun ekki eina óvéfengjanlega 

skilgreiningu. Ástæður þess eru bæði hugmyndafræðilegar og efnislegar (Dolfsma 

og  Dannreuther, 2003). Skilgreiningin á hugtakinu fer að mörgu leyti eftir því hvað 

sé verið að rannsaka og innan hvaða fræðasviðs hugtakið er notað (Robison, 

Schmid og Siles, 2002). En almenna inntakið í skilgreiningum á félagsauð felur í 

sér hugmyndir um félagsleg tengsl sem verðmæti og um áhrif þeirra félagstengsla 

sem einstaklingar mynda innan fjölskyldunnar, vinahópsins, vinnustaðarins, sem og 

annars staðar í samfélaginu. Samstaða virðist vera hjá fræðimönnum um að 

hugtakið feli í sér fjárfestingu í félagslegum tengslum (Auður Karitas Þórhallsdóttir, 

2011; Boeck, 2011).  

Þó nokkrir fræðimenn hafa fjallað um félagsauð, en helsta ber þó að nefna 

Bourdieu og Coleman.  

Bourdieu leggur áherslu á það hversu gagnlegt það geti verið fyrir einstakling, að 

vera hluti af hóp. Einnig telur hann að félagsauðurinn sé háður því hversu vel 

tengdur einstaklingurinn sé, einnig hversu mikill auður (efnahagslegur / 

menningarlegur / táknrænn) er til staðar innan hópsins og mun það ákveða 

félagslega stöðu einstaklingsins í samfélaginu (Boeck, 2011; Bourdieu, 1986).  

Hugmyndir Coleman‘s um félagsauð snúa meira að því að líta á félagsleg tengsl 

sem bjargir og að félagsauður komi bæði innan frá fjölskyldunni sem og utan 

hennar.   Hann skilgreinir félagsauð sem:   

bjargráð sem eru órjúfanlegur hluti af fjölskyldutengslum  og í 

félagasamtökum í samfélaginu, sem eru gagnleg fyrir vitsmunalegan sem og 

félagslegan þroska barna og unglinga. Þessi bjargráð geta verið mismunandi 

fyrir ólíka einstaklinga og getur verið mikilvægur fyrir þróun mannauðs hjá 

börnum og unglingum  (J. S. Coleman, 1994).  

2.5 Forvarnargildi 

Samkvæmt Caruso (2011) eru íþróttir eru góð fjárfesting fyrir samfélög. Rannsókn 

hans var að skoða fylgni milli íþróttaþátttöku og glæpahneigðar innan ákveðna 
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svæða á Ítalíu. Niðurstöðurnar voru áhugaverðar en um mikla neikvæða fylgni var 

að ræða á milli íþróttaþátttöku og afbrota unglinga. Við hvert heilt prósentustig sem 

íþróttaþátttaka unglinga hækkaði á því svæði sem við átti,  þá minnkuðu afbrot 

unglinga á móti um 0,8 % á því svæði. Einnig var um töluverða neikvæða fylgni að 

ræða á milli þeirra auðgunarbrota sem framin voru á tilteknum svæðum í tengslum 

við íþróttaþátttöku, en prósentutala auðgunarbrota lækkaði um 0,3 % við hvert 

aukið prósentustig íþróttaþátttöku innan skilgreindra svæði. Þessi rannsókn Caruso 

kann að sýna fram á að um mikið hagsmunamál er að ræða fyrir samfélög, með því 

að reyna að ýta undir aukna íþróttaþátttöku í þeim tilgangi að fækka glæpum 

(Caruso, 2011).  

Rannsókn Thorlindsson, Valdimarsdottir og Jonsson (2012) sýndi fram á að í 

samfélagi þar sem að íþróttastarf sé vel skipulagt hafi það ekki einungis áhrif á 

reykingar unglinga sem tæku þátt heldur einnig hefði það smitandi áhrif út í 

samfélagið. Þar af leiðandi var minna um að unglingar, hvort sem stunduðu íþróttir 

eða ekki, reyktu ef að vel skipulagt íþróttastarf væri í þeirra samfélagi. Þetta er gott 

dæmi um hversu mikið forvarnargildi felst í skipulögðu íþróttastarfi. 

Rannsóknir sem birtar hafa verið um tengsl íþróttaiðkanna og vímuefnaneyslu, 

hafa verið nær allar verið á þá leið að mikið forvarnargildi sé í tengslum við 

íþróttaþátttöku. Samkvæmt Þórólfi Þórlindssyni o.fl. (1994) er ungt fólk síður 

líklegt til að leiðast útí vímuefnaneyslu ef að vissir þættir eru til staðar er tengjast 

íþróttaþátttöku. Ákveðin krosstengsl umhverfisþátta eru því að myndast í kringum 

íþróttastarfið og eru þess valdandi að ungt fólk neyti síður vímuefna. Rannsóknin 

renndi því stoðum undir fyrri rannsóknir sem gerðar voru um tengsl íþróttaþátttöku 

við notkun á ýmsum vímuefnum.  
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3. Ísland  

Eins og fram hefur komið, hafa rannsóknir sýnt fram á hin ýmsu gildi sem íþróttir 

hafa fyrir samfélagið, þá sérstakleg hið hagræna gildi. Hér á eftir verða meðal 

annars skoðuð dæmi frá íslenskum viðburðum og reynt verður að meta hver hin 

hagrænu áhrif íþrótta geta verið hérlendis.   

3.1 Unglingalandsmót UMFÍ 

Eitt af þeim stærstu mótum sem haldin eru árleg á Íslandi, er unglingalandsmót 

UMFÍ. Þar er um að ræða íþróttamót fyrir keppendur allra ungmennafélaga á Íslandi 

á aldrinum 11-18 ára. Keppt er í fjölmörgum mismunandi íþróttagreinum og er 

einnig reynt samhliða íþróttadagskránni, eftir bestu getu staðarhaldara hvers móts, 

að flétta inn í allskyns menningar- og afþreyingarefni, sem allri fjölskyldunni er 

ætlað að njóta. Eins og gefur að skilja þá er um mikla skipulagningu að ræða við 

framkvæmd hvers landsmóts, en öll sú vinna sem fer í skipulagningu og 

framkvæmd er að mestu leiti unnin af sjálfboðaliðum. Það voru, til að mynda, vel á 

sjötta hundrað sjálfboðaliða auk tveggja launaðra starfsmanna, sem komu að 

unglingalandsmótinu sem haldið var á Selfossi nú í ár. Samkvæmt formanni 

sameiginlegrar framkvæmdanefndar mótanna, voru áætlaðar um 10 til 12 þúsund 

vinnustundir fyrir framkvæmd og skipulagningu unglingalandsmótsins í ár (Þórir 

Haraldsson, formaður Unglingalandsmótsnefndar, munnleg heimild 10. september 

2012). 

Eins og á flestum íþróttamótum sem staðið er vel að hér á landi, þá er 

keppendafjöldi yfirleitt að aukast ár frá ári. Þátttökumet var slegið í ár þegar 2050 

keppendur skráðu sig til leiks. Fyrir staðarhaldara er mikil búbót af hverju 

unglingalandsmóti og var skráð velta af mótinu í ár um 20 milljónir. Þess fyrir utan 

eru svo óskráð hin staðbundnu efnahagslegu áhrifin sem fylgdu öllum þeim gestum 

sem sóttu mótið, en talið var að um 15 til 20 þúsund manns hafi sótt mótið í ár 

(UMFÍ, 2012). Innlend rannsókn á neysluvenjum ferðamanna sýndi fram á að 

meðaleyðsla
5
 á vikudvöl tveggja fullorðinna með tvö börn, væri rúmar 120 þúsund 

krónur (Eyrún Jenný Bjarnadóttir og  Edward H. Huijbens, 2010). Áætla mætti þá 

að meðaleyðsla per einstakling á dag væri um 4300 krónur. Grófleg áætluð dagleg 

eyðsla mótsgesta landsmótsins væri þá um 73 milljónir króna
6
.  

                                                 
5
 Teknir voru saman helstu útgjaldaliðir á borð við: gistingu, matvöru, veitinga- og kaffihús, 

afþreyingu, samgöngur og annan ótilgreindan kostnað 
6
 Útreikningur: 121.426/7daga = 17.346kr/4einstaklinga = 4336kr per dag per einstakling 
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3.2 Símamótið 2011 

Íþróttamót barna hafa mikilvæga þýðingu fyrir okkar samfélag. Ekki eingöngu er 

það gott fyrir það eitt og sér að börnin fái að spreyta sig á móti öðrum börnum í 

sinni íþrótt, heldur er gildi íþróttamóta fyrir fjölskylduna ómetanlegt þar sem heilu 

fjölskyldurnar fylgja börnum sínum á mótin og eyða góðri helgi saman. Símamótið 

er árlegur viðburður sem Breiðablik stendur fyrir í samstarfi við Símann og fer það 

fram á íþróttasvæði félagsins í Smáranum í Kópavogi. Þarna eru um 194 lið sem 

mætast frá 34 íþróttafélögum frá öllu landinu. Mótið er ætlað 5.,6. og 7. flokk í 

knattspyrnu kvenna. Um 1700 stúlkur voru skráðar til leiks árið 2011 og hefur þeim 

farið stöðugt fjölgandi frá upphafi mótsins. Samkvæmt mótsstjóri Símamótsins 

2011, var að meðaltali um fjórir til fimm sem fylgdu hverjum þátttakenda í mótið 

(Jón Berg Torfason, mótsstjóri Símamótsins 2011, munnleg heimild 13.september 

2012).   

Símamótið er það stærsta sinnar tegundar af þeim fótboltamótum sem haldin eru 

á landinu. Mótið stendur yfir frá föstudegi til sunnudags eina helgi í júlí ár hvert, 

boðið er upp á gistingu fyrir þátttakendur og fylgismenn þeirra á tjaldsvæðum um 

kring og skólum gegn ákveðinni þóknun. Mikil vinna fer í að halda utan um hvert 

mót og voru 400 sjálfboðaliðar auk launaðra starfsmanna sem komu til að mynda að 

mótinu 2011. Fjárhagsleg staða eftir mótið var fjórar til fimm milljónir sem telja má 

litla búbót, fyrir jafn stórt félag og Breiðablik, svo ekki sé minnst á alla þá vinnu 

sem lögð er í jafn umfangsmikinn viðburð (Jón Berg Torfason, Mótsstjóri 

Símamótsins 2011, munnleg heimild 13.september 2012).    

Fjárhagslegt umfang Símamótsins er um 25-30 milljónir sem fara inn og út, þau 

útgjöld sem um ræðir eru leiga á skólum, sorphirðugjöld og önnur þjónustugjöld til 

bæjarins. Samkvæmt mótsstjóra Símamótsins 2011, mættu bæjaryfirvöld koma 

meira á móts við íþróttafélagið varðandi slíka kostnaðarliði. Einnig telur hann að 

lítill sem engin stuðningur komi frá Kópavogsbæ miðað við stærð viðburðarins og 

hvaða þýðingu hann hefur fyrir bæjarfélagið. Þegar viðburðir sem þessir eiga sér 

stað er allt bæjarfélagið undir lagt og ef sambærileg mót, sem haldin eru úti á 

landsbyggðinni, eru skoðuð, þá er yfirleitt um sameinað átak bæjaryfirvalda og allra 

hagsmunaaðila í bæjarfélaginu að ræða (Jón Berg Torfason, Mótsstjóri Símamótsins 

2011, munnleg heimild 13.september 2012).  
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Þrátt fyrir að mótið sé það stærsta sinnar tegundar, hér á landi, þá er hægt að gera 

betur og mætti hugsanlega gera ráð fyrir aukinni þátttöku ef hægt væri að halda 

kostnaði betur niðri.  Símamótið þarf að standa skil á greiðslum til Kópavogsbæjar 

fyrir afnot af tjaldsvæðum og leigu á skólum auk annarra þjónustu sem nauðsynleg 

er í kringum hvert mót (Jón Berg Torfason, mótsstjóri Símamótsins 2011, munnleg 

heimild 13.september 2012).   

Þrátt fyrir ákveðið samstarfsleysi bæjaryfirvalda í Kópavogi gagnvart 

Símamótinu,  þá eru íþróttafélögin í Kópavogi vel í stakk búin hvað varðar aðstöðu 

til íþróttaiðkana. En Kópavogur hefur lagt mikla áherslu á uppbyggingu 

íþróttamannvirkja síðustu áratugi og hefur það skilað sér í fjölmennustu 

knattspyrnudeild landsins, en Breiðablik hafði árið 2008 um 1300 iðkendur. En 

þetta sama ár taldi Kópavogsbær að um 1/3 hluti bæjarbúa hafi tekið þátt í virku 

íþróttastarfi, eða 9790 einstaklingar (Kópavogsbær, 2008). 

Líf fjölskyldna í dag, sem stunda íþróttir eða eru með börn í  íþróttum,  er að 

miklu leyti farið að snúast um íþróttastarfið. Í mörgum tilfellum eru fjölskyldur að 

sameinast í kringum íþróttir, þar sem að foreldrar eru að ferðast landshornanna á 

milli (og jafnvel erlendis) til þess að fylgja börnum sínum eftir á mótum. Innanlands 

hefur þetta gríðarlegt efnahagslegt gildi fyrir ferðamannaiðnaðinn, sveitarfélög á 

borð við Selfoss, Vestmannaeyjar, Akranes, Akureyri og Ísafjörður hafa svo 

sannarlega ekki misst marks af því og er þeim mikilvægt að halda vel utan um 

hlutina svo um áframhaldandi viðburði sé að ræða. Það kemur þó á óvart að 

sveitarstjórnir hér á höfuðborgarsvæðinu, virðast ekki hafa áttað sig jafnvel á 

mikilvægi þess að halda slík íþróttamót eins og fram kemur í viðtali við mótsstjóra 

Símamótsins 2011. Það er þó hægt að gefa sér að þegar um svona stórt svæði er að 

ræða þá eru ekki eins miklir hagsmunir, hlutfallslega, í húfi fyrir bæjarfélag eins og 

Kópavog til móts við minni bæjarfélög á landsbyggðinni.    

3.3 Skagamótið 2010 

Skagamótið eða Norðurálsmótið eins og það heitir í dag, er árlegur viðburður sem 

haldin er yfir eina helgi í júní,  mótið er ætlað 7.flokki drengja í knattspyrnu. Árið 

2010 tóku 144 lið víðsvegar af landi þátt í mótinu, þetta voru um 1300 þátttakendur. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að með hverjum þátttakanda fylgi um þrír einstaklingar 

og er því hægt að áætla að fjöldi mótsgesta árið 2010 hafi farið í 3900 manns 

(Daniels, 2007). Ef þeir mótsgestir sem koma af suðvesturhorninu kjósa að keyra 
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daglega frekar en að gista á mótsstað má varlega áætla að það geti skila 

rekstraraðilum Hvalfjarðarganganna ríflegum tekjum (Akraneskaupsstaður, 2010). 

Yfirferð okkar hefur sýnt fram á að íþróttamót sem haldin eru á landsbyggðinni 

hafa mikið að segja fyrir sveitarfélögin, bæði efnahags- og félagslega. Þó svo að 

innviði séu ekki til staðar, og mótshald krefjist þess að ákveðin uppbygging eigi sér 

stað, þarf ekki að líta á það sem eingöngu útgjaldalið,  heldur sem fjárfestingu í 

framtíð bæjarfélagsins, hvað varðar íþróttastarfsemi og framtíðar möguleika á 

mótahaldi. Samstarf sveitarfélaga og íþróttafélaga eru nauðsynleg til að 

viðburðurinn verði metin sem álitlegur kostur í íþróttaferðum fjölskyldna. Það eitt 

að geta boðið afnot af skólum (endurgjaldslaust) sem gistirými fyrir þátttakendur og 

fjölskyldur þeirra, getur minnkað rekstrarkostnað mótshaldara og jafnvel aukið við 

þátttöku á mótum.   

3.4 Kostnaður við íþróttaiðkun barna og unglinga 

Hið raunverulega hagræna gildi íþrótta kann að liggja að mestu leyti í þeirri 

fjárfestingu sem lögð er í þær til framtíðarbirgða. Sú fjárfesting liggur þar mest í því 

sem lagt er í það að bæta mannauðinn í samfélaginu. Samkvæmt þessu er því mikið 

hagrænt gildi í að fá börn til þess að byrja sem fyrst að stunda íþróttir og reyna eftir 

mesta megni að halda þeim við einhverskonar íþróttaiðkun. Staðreyndin er sú að 

íþróttaiðkun er kostnaðarsöm fyrir foreldra barna, en reynt hefur þó verið í gegnum 

árin að koma til móts við foreldra með niðurgreiðslu æfingagjalda. Erfiðar aðstæður 

í þjóðfélaginu hafa þó komið niður á rekstri íþrótta- og sveitarfélaga með þeim 

afleiðingum að skera hefur þurft niður kostnað, sem komið hefur niður á 

æfingagjöldum barna. Niðurgreiðsla Kópavogsbæjar af æfingagjöldum var til að 

mynda lækkuð úr 15 þúsund krónum á ári í 12 þúsund krónur nú í ár en á móti hafa 

æfingagjöld farið hækkandi síðustu ár (Kópavogsbær, 2012). Sem dæmi af kostnaði 

af æfingagjöldum fyrir barn í fimleikum, þá er samkvæmt heimasíðu Gerplu í boði 

fimm valkostir fyrir barnið í fimleikum varðandi fjölda æfingatíma. Misjafnt er því 

hvað greitt er í æfingagjöld fyrir hvert barn, sem fer þá að venju eftir óskum hvers 

og eins. Ef ódýrasti valkosturinn er valin þá myndi það kosta foreldra rúmlega 28 

þúsund krónur og þá er aðeins um haustönn að ræða. Gjaldið getur svo farið upp í 

nær 60 þúsund krónur fyrir einstaklingin sé dýrasta leiðin farin í þeim efnum. Þarna 

eru því skýr merki um að niðurgreiðsla sveitarfélags eins og Kópavogs, dugi 
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einungis fyrir litlum hluta æfingagjaldanna, sé mið tekið af fimleikaíþróttinni 

(Gerpla, 2012). 

Þetta er því stórt skref afturábak sé litið til þeirra stefnumótunar sem íslenska 

ríkisstjórnin lagði fram á síðasta ári. Þar kveður á að efla eigi þátttöku barna og 

unglinga í íþróttum og lagt verði að mörkum að allir hafi sömu tækifæri til þátttöku. 

Í þeirri sömu skýrslu og þessi stefnumótun var lögð fram, er greint ýtarlega frá því 

að öll börn og unglingar geta stundað sínar íþróttir við hin hagstæðustu skilyrði. 

Einnig er það tekið fram að framboð íþróttagreina sé það mikið að allir geti fundið 

eitthvað við sitt hæfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Ef staldrað er aðeins við þarna og stefna stjórnvalda borin saman við það sem er 

að gerast í kringum æfingagjöldin í Kópavogi, þá eru greinilega ekki allir í sama 

vagninum og á leið í sömu átt. Því virðist sem þessari stefnumótun sem lögð var 

fram á síðasta ári ekki hafa verið fylgt nægilega eftir. Það er því gegn gangi mála 

þegar stjórnvöld ætlist til þess að félögin laði til sín fleiri börn og unglinga í sitt 

íþróttastarf í sömu andrá og niðurgreiðslur æfingagjalda eru skornar niður. 

Hagræna gildið í því að hafa íþróttir fyrir unglinga sem aðgengilegastar liggur 

því ljóst fyrir, þegar horft er til allra þeirra rannsókna sem framkvæmdar hafa verið 

um forvarnargildi íþrótta. Því er nauðsynlegt að búa svo um hnútana að sem flestir 

ungir einstaklingar geti fundið eitthvað við sitt hæfi til að stunda í sínum frítíma. Er 

þetta að miklu leyti á ábyrgð stjórnvalda að greiða því leið íþróttafélaganna þannig 

að rekstur þeirra verði þeim ekki fjötur um fót, sem endi þá yfirleitt með því að 

íþróttafélögin verði að hækka æfingagjöld sinna félagsmanna og jafnvel minnka 

framboð íþróttagreina í versta falli. 

3.5 Reykjavíkurmaraþonið 

Á Íslandi hefur Reykjarvíkurmaraþonið verið haldið árlega allt frá 1984 og má rekja  

upphaf þess til Knúts Óskarssonar sem var fyrrum starfsmaður ferðaskrifstofunnar 

Útsýn, en hvatinn fyrir slíkum viðburði var sá að laða fleiri ferðamenn til landsins. 

Keppendur voru 214 í fyrstu atrennu viðburðarins (þar af voru erlendir þátttakendur 

60 talsins) en sá fjöldi hefur margfaldast í gegnum árin. Um stórt stökk var að ræða 

einmitt í þátttöku hlaupsins árið 2006, því mátti aðallega þakka innkomu 

Latabæjarhlaupsins. Það árið  fór fjöldi þátttakenda úr 3 þúsundum í 10 þúsund. Í ár  

var nýtt met slegið í þátttökutölum, en þá fór talan upp í rúmlega 13 þúsund 
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þátttakendur eins og sjá má í töflu 1 (Gerður Þóra Björnsdóttir, 2012; Margrét 

Hugrún Gústavsdóttir, 2008; Reykjavíkurmaraþon, 2012).   

Gerður Þóra Björnsdóttir (2012) skoðaði í ritgerð sinni hver þjóðhagslegur ábati 

Reykjavíkurmaraþonsins væri. Til þess að sjá hver hinn raunverulegi þjóðhagslegi 

ábati var, notaðist hún við kostnaðarábatagreiningu. Notast var þá við 5% 

ávöxtunarstuðul, sem þykir eðli sínu samkvæmt, sé þá miðað við venjubundinn 

samfélagsleg verkefni að mati Hagfræðistofnunnar Háskóla Íslands. Útreikningur 

samfélagslegs kostnaðarábata var þannig framkvæmdur, að dreginn var saman allur 

kostnaður við hlaupið eins og verðlaunagripir, löggæsla, matur fyrir keppendur og 

starfsmenn, auk annarra kostnaðarliða. Öll þessi útgjöld við hlaupið voru svo borin 

saman við samfélagslegan ábata sem til að mynda er neytendaábati sem miðast við 

fylgjendur hvers keppanda og svo ábata í heilsu, sem er samkvæmt samfélagslegum 

ábata að frádregnum kostnaði við æfingar, útbúnað og meiðslum keppenda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu svo það til kynna að kostnaður samfélagsins við 

hlaupið var rúmar 59 milljónir króna, en samfélagslegur ábati þess voru tæpar 227 

milljónir, sem gefur okkur núvirtan hagrænan ábata samkvæmt 5% ávöxtunarstuðli 

tæpar 174 milljónir króna, sem skiluðu sér samtals í þjóðhagslegum ábata. Tekjur af 

ferðamönnum í kringum hlaupið fyrir árið 2010 voru tæpar 200 milljónir og við þá 

tölu bætist ábati í heilsu og neytendaábati. Á móti kemur síðan samfélagslegur 

kostnaður. Meðalútgjöld á hvern erlendan hlaupara sem kemur til landsins eru  

rúmar 280 þúsund krónur. Þá er meðtalinn kostnaður við flugfargjöld (Gerður Þóra 

Björnsdóttir, 2012). 

Mjög margir erlendir hlauparar taka þátt á hverju ári og er því hægt að sjá það út 

frá hagrænum sjónarmiðum hvaða þýðingu Reykjarvíkurmaraþonið hefur fyrir 

hagkerfi landsins. Einnig er stór hluti þátttakenda sem kemur utan af landi í þeim 

tilgangi að vera með í þessum árlega stórviðburði. Með þeim fjölda verða því 

svokölluð tilfærsluáhrif í hagkerfinu innanlands, sem þá Reykjavík nýtur verulega 

góðs af. Aukin verslun fylgir viðburði sem þessum og er þá um veruleg staðbundinn 

áhrif að ræða. Hlauparar þurfa að undirbúa sig vel fyrir hvert hlaup, með til að 

mynda kaupum á öllum þeim búnaði sem hver og einn þarf fyrir svona hlaup. Þeir 

erlendu keppendur sem taka þátt reglulega í Reykjavíkurmaraþoninu eru undir 

flestum kringumstæðum bundnir við alla verslun og þjónustu á höfuðborgarsvæðinu 

(Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006).  
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Tafla 1 - Fjöldi þátttakenda í Reykjavíkur Maraþoninu 2011 eftir þjóðerni 

Vegalengd 
Íslendingar Útlendingar 

Samtals Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall 

10 km  4183 94% 251 6% 4434 

3 km  1844 94% 122 6% 1966 

Boðhlaup 114 98% 2 2% 116 

Hálfmaraþon 1328 72% 524 28% 1852 

Latabæjarhlaup 3387 99% 41 1% 3428 

Maraþon  229 33% 456 67% 685 

Samtals  11085 89% 1396 11% 12481 

(Gerður Þóra Björnsdóttir, Upplýsingafulltrúi Reykjavíkurmaraþonsins, munnleg 

heimild 19.09.2012)  

Af þeim mörgu mögulegu ávinningum sem felast í íþróttum, eru meðal annars sú 

lyftistöng sem íþróttir geta reynst fyrir ferðamannaiðnaðinn. Reynslan hefur sýnt 

fram á að veruleg aukning á ferðamannastraumi getur fylgt því að fjölga 

alþjóðlegum mótum hérlendis. Sú sókn gæti skilað af sér ríflegum tekjum í 

ríkiskassann. Þetta hefur sýnt sig með íþróttaviðburðum eins og 

Reykjavíkurmaraþoninu, sem hefur verið að auka við sig umfang  á ári. Það eitt að 

67% þátttakenda í fullu maraþoni árið 2011, hafi verið erlendir segir ýmislegt um 

það hversu mikill hróður hlaupsins hefur aukist. Ljóst er að um langtímafjárfestingu 

er að ræða þegar kemur að því að ná slíkri vegsæld. Það ætti að vera ofarlega á 

stefnuskrá stjórnvalda að styðja vel við bakið á íþróttahreyfingum landsins, til að 

möguleiki sé á að ná slíkum árangri sem Reykjarvíkurmaraþonið hefur náð.     

3.6 The Arctic Open Tournament  

Möguleikar þjóðarinnar á skipulögðum íþróttamótum gætu verið af allskyns toga og 

er þá nýting íslenskrar náttúrufegurðar góður kostur, í samblandi við íþróttirnar svo 

hægt sé að laða að fleiri erlenda íþróttamenn sem njóta vilja hvoru tveggja. Dæmi 

um slíkt mót er The Arctic Open Tournament, sem dregur til sín golfspilara frá 

öllum heimshornum. Aðal aðdráttarafl mótsins er að það fer fram í miðnætursólinni 

í Eyjafirðinum í júní mánuði ár hvert. Golfklúbbur Akureyrar hefur staðið fyrir 

mótinu síðan 1986 og er um að ræða nyrsta löglega golfvöll sem spilað er á í 

heiminum í dag. Mótið er mikilvæg tekjulind fyrir Akureyrarbæ og einnig þá 
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ferðaþjónustuaðila sem sjá um að flytja keppendur á mótsstað, hvort sem þeir séu 

innlendir eða koma utanlands frá. En mesti fjöldi erlendra keppenda í mótinu hefur 

verið um 120 manns og hefur þá fjöldi þeirra farið vaxandi með árunum. 

Samkvæmt heimasíðu mótsins þá eru miklir afþreyingarmöguleikar á svæðinu í 

kringum Akureyri, sem þá væntanlega öll ferðaþjónusta á svæðinu hefur notið góðs 

af frá upphafi mótsins (Artic Open, 2012). 

Sveitarfélög um land allt búa yfir allskyns aðstöðu til íþróttaiðkanna sem nýta 

mætti til ýmiskonar alþjóðlegra móta, hvort sem er hlaup, golf eða hjólreiðar.  

3.7 Sjálfboðaliðavinna 

Samkvæmt Þórdísi Gísladóttur eru þeir sem starfa innan íþróttahreyfingarinnar að 

mestu leyti í sjálfboðavinnu. Fjöldi sjálfboðaliða í nefndum og stjórnum ÍSÍ voru 

árið 2004, rúmlega 16500 talsins. Þetta vinnuframlag sjálfboðaliða var að skila, sem 

nemur 250 þúsund dagsverkum og er áætlað virði þessa framlags um 4 milljarðar 

króna. Ef lagt væri til grundvallar framlag allra þeirra sjálfboðaliða innan 

íþróttahreyfingarinnar, þá er um að ræða 7-8 milljarða króna í launum ef að launin 

myndu miðast við meðallaun íþróttakennara í grunnskóla. Launuðum störfum innan 

íþróttahreyfingarinnar hefur þó fjölgað mikið undanfarin áratug og fer þá mest fyrir 

launuðum störfum fyrir þjálfun innan íþróttadeildanna. Það er einna helst þátttöku 

og aðkomu sveitafélagana að þakka að aukning hafi verið í launuðum störfum innan 

íþróttafélaga  (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006).  

Eins og fram hefur komið má áætla að 35 sjálfboðaliðar vinni fyrir hverja 100 

íþróttamenn (Nichols og  Shepherd, 2006) og samkvæmt íþróttastjóra Hauka er eitt 

launað stöðugildi fyrir hverja 11 þátttakendur (Guðbjörg Norðfjörð, íþróttastjóri 

Hauka, munnleg heimild, 5. júní 2012). Með þessum upplýsingum er hægt að 

gróflega áætla hver staða launaðs og ólaunaðs vinnuframlags er innan 

íþróttahreyfingarinnar. Í skýrslu ÍSÍ (2011) kemur fram að iðkendur innan 

hreyfingarinnar voru 82 þúsund talsins árið 2009, því er hægt að áætla
7
 að fjöldi 

sjálfboðaliða væri um 29 þúsund og fjöldi launaðra stöðugilda því 7455.     

Evrópuráð telur að vinna sjálfboðaliða og fjármögnun góðgerðarsamtaka séu að 

mestu leyti  drifkrafturinn á bak við íþróttahreyfinguna. Það er þessi þáttur 

sjálfboðaliða sem hefur hvað mest áhrif á þá aukningu sem verður í félagsauð innan 

                                                 
7
 1) 35/100 = 0.35*82000 = 28700  2) 1/11 = 0.0909*82000 = 7455      
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samfélaga. Sú skilgreining á félagsauð að hann feli í sér verðmæti í félagslegum 

tengslum rímar vel við það sjálfboðaliðastarf sem að á sér stað innan 

íþróttahreyfingarinnar. 

3.8 Ferðakostnaður íþróttafélaga 

Ferðakostnaður liða hefur löngum reynst þeim liðum sem utan af landi koma erfiður 

ljár í þúfu. Í nýlegu viðtali við stjórnarformann Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar, þar 

sem rætt var um ferðakostnað liða, kom fram að rekstrarumhverfi félaga sem eru 

mikið bundin við flugsamgöngur, sé að sliga þau. Hann segir verulega hættu steðji 

að íþróttastarfi á landsbyggðinni og þau muni eiga undir högg að sækja ef ekki verði 

komið meira til móts við íþróttafélögin í tengslum við ferðakostnað félaganna. Þar 

segir hann að hækkunin á ÍSÍ flugfargjaldi til Ísafjarðar hafi verið um tæp 25% á 

skömmum tíma eða úr 16 þúsund krónum í 25 þúsund. Þarna telur hann að verði að 

gera bragabót á í hið fyrsta, ef ekki eigi að fara illa fyrir blómlegu íþróttalífi sem 

starfrækt er út um allt land vegna þessa stærsta útgjaldaliðs félaga sem utan af landi 

koma (Guðmundur Björn Þorbjörnsson, 2012). 

Áður en hugmyndir íþróttafélaga um ferðajöfnunarsjóð voru lagðar fram, þá var 

ferðakostnaður liða einn þyngsti rekstrarliður í þeirra starfi. Landsbyggðarliðin voru 

þó að standa í mun dýrari ferðakostnaði heldur en lið frá höfuðborgarsvæðinu eins 

og gefur að skilja. Það var greint frá því í viðtali við Pál Scheving, sem var 

þáverandi framkvæmdastjóri ÍBV, að á ársgrundvelli þurfti ÍBV að reiða fram 60-70 

milljónir í ferðakostnað fyrir karla og kvennalið, handbolta og fótboltadeildir 

félagsins (Hafliði Breiðfjörð, 2006). 

Samkvæmt markaðsstjóra Flugfélags Íslands þá voru 4500 flugleggir skráðir á 

öll íþróttafélög landsins sem flugu innanlands á síðasta ári. Vegna hækkandi álagna 

á eldsneyti, þá eru líkur á hækkunum flugfargjalda sem leitt gæti af sér töluverðan 

samdrátt í rekstri íþróttafélaganna er varðar ferðakostnað þeirra. Áætlað er að 

fækkun flugleggja í tengslum við íþróttaviðburði verði um 200 á þessu ári (Ingi Þór 

Guðmundsson, Markaðsstjóri Flugfélags Íslands, munnleg heimild, 5. júní 2012). 

Ferðakostnaður ætti að vera jafnaðar á milli liða um land allt. Eins og málin 

standa í dag er nokkuð ljóst að íþróttafélög á landsbyggðinni sem og minni félög á 

höfuðborgarsvæðinu, hafa ekki sama bolmagn til þess að standa straum af ferðum 

liða og ef til vill stærri félögin. Þó svo að ferðajöfnunarsjóður sé starfandi þá þyrfti 

hann að vera skilvirkari í að jafna út þennan kostnaðarlið félaga.  
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3.9 Forvarnir 

Að beita íþróttum í forvarnarstarfi gegn vímuefnum hefur reynst samfélögum afar 

vel ef marka má allar þær rannsóknir sem fjallað hafa um það málefni nú á seinni 

tímum. Ástundun íþrótta krefst venjulega ekki mikils kostnaðar og er því beiting 

íþrótta í forvarnarstörfum, gegn vímuefnaneyslu ungs fólks því einkar hagkvæm 

innan samfélaga, þá sérstaklega í samanburði við þær tölur sem við sjáum í tilfelli 

þeirra einstaklinga, sem þurfa að leita sér hjálpar vegna vímuefnavandamála (Þórdís 

Lilja Gísladóttir, 2006). 

Rannsókn Þórdísar Gísladóttur kemur niður á þessum mikilvægu 

samfélagsþáttum og greinir hún þar frá kostnaði samfélagsins við það eitt, að reka 

einn ungan einstakling í íþróttum annars vegar og hins vegar kostnað við rekstur 

unglings sem á við  vímuefnavandamál að stríða. Hvað varðaði kostnað 

samfélagsins við ungling sem þurfti á hjálp að halda vegna vímuefna, að þá var 

hugsað til allra þeirra meðferða sem til þurfti og hugsað til meðaldvalar hvers og 

eins, tölurnar sem settar voru saman komu frá tveimur meðferðarstofnunum fyrir 

ungt fólk og voru á ársgrundvelli
8
. Samkvæmt Stuðlum að þá var kostnaðurinn fyrir 

hvern ungan einstakling tæplega 3 milljónir króna á ári, hjá Götusmiðjunni var 

kostnaðurinn þó nokkuð lægri en hann hljóðaði upp árúmlega 1.7 milljón króna 

fyrir hvern einstakling á ársgrundvelli miðað við meðaldvöl. Ef litið er svo til 

kostnað samfélagsins við það að reka hver og einn ungan einstakling í íþróttum, að 

þá var samkvæmt tölum tveggja nærliggjandi sveitarfélaga Reykjavíkur og 

Kópavogs um töluvert lægri rekstrarkostnað á hvern einstakling í íþróttum. 

Reykjavíkurborg greiddi samtals 17.209 krónur  á hvern einstakling og hans 

íþróttaiðkun, en Kópavogur greiddi hins vegar 28.937 krónur fyrir hvern einstakling 

og sá munur sem liggur þar á milli, skýrist af því að á þessum tíma sem rannsóknin 

var framkvæmd, sem var árið 2002 að þá hafði Kópavogsbær hafið niðurgreiðslu 

æfingagjalda en Reykjavík ekki (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006). 

Samkvæmt Þórdísi leggur íþróttahreyfingin grunn að heilbrigðum lífsháttum. 

Líkur eru á að einstaklingar, sem alast upp innan íþróttahreyfingarinnar, öðlist 

skilning á mikilvægi hreyfingar lífið á enda. Með því leggur íþróttahreyfingin enn 

einn hornsteininn til samfélagsins með forvarnarstarfi gegn sjúkdómum. Hún leggur 

grunninn að uppbyggilegri þátttöku einstaklinga í því að ábyrgjast eigin heilsu í 

nútímasamfélagi (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006). 

                                                 
8
 Hafa ber í huga að þessar tölur eru frá 2006 og gera má ráð fyrir að verðlagsþróun hafi haft áhrif á 

kostnað við meðferðúrræði. Því skal taka þessum tölum með fyrirvara.  
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4. Lokaorð 

Í þeirri yfirferð sem farið var í á efnahagslegum áhrifum íþrótta fyrir samfélagið, 

vakna þá upp þær spurningar hvers vegna stjórnvöld hafi ekki verið meira 

meðvitaðri um hagræna gildi íþróttanna. Hverjar sem ástæðurnar kunna að vera,  þá 

er ljóst að skortur er á yfirgripsmiklum íslenskum rannsóknum sem sína hið 

raunverulega hagræna gildi íþrótta. Slíkar rannsóknir þurfa að ná yfir alla þætti sem 

geta sýnt fram á hver hin raunverulegu efnahagsáhrif íþrótta eru.  Hvort sem skoða 

verður aukningu í launuðum stöðugildum innan íþróttahreyfingarinnar, 

forvarnargildi sem íþróttir hafa fyrir unga sem aldna, kosti sjálfboðaliðastarfs og 

þátt hans í aukningu á félagsauð í samfélögum, raunverulegt gildi þess að halda 

fleiri alþjóðleg mót hérlendis, o.s.frv. Því ber að fagna að, samkvæmt stefnu 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis, auka eigi við útgjöld til rannsókna á sviði 

íþróttamála.  

Þó rannsóknir sýni fram á kosti þess að halda stórviðburði á borð við 

Ólympíuleika og Heimsmeistaramót í knattspyrnu, eins þá jákvæðu uppbyggingu 

sem á sér stað í gestgjafa samfélögum, aukningu í ferðamannastraumi og 

landkynningu á heimsvísu, er alls ekki verið að mælast til þess að Ísland taki þátt í 

slíkum risaviðburður og er með öllu ólíklegt að landið hafi fjárhagslega burði til 

þess að standa undir slíku. En engu að síður gæti verið mikil tækifæri í minni 

viðburðum, þá viðburðum af stærðargráðu C - viðburðir sem haldnir eru óreglulega 

og á óreglulegum stöðum-, D - stórir viðburðir sem stuðla að takmörkuðum 

efnahagsáhrifum en hafa fastan stað í íþróttaviðburða dagatalinu - og E - minni 

íþróttaviðburði þar sem að keppendur geta verið fleiri en áhorfendur - samkvæmt 

flokkun (Gratton o.fl., 2000; Gratton, Shibli og Coleman, 2006; Wilson, 2006).   

Athugun okkar hefur leitt í ljós að hagrænt gildi íþrótta er til staðar hérlendis en 

hvert raunverulegt umfang þess er þarf að skoða  með frekari rannsóknum. Nýta má 

þessa yfirferð okkar sem upphafspunkt fyrir frekari rannsóknir á þessu sviði.    
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