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Ágrip 

Íþróttir hafa skapað vegamikinn sess í samfélagi okkar í marga áratugi. Í 

gegnum tímans rás hafa margar breytingar átt sér stað í heiminum á ólíkum 

sviðum, þar á meðal í íþróttaheiminum. 

Viðhorf fólks til íþrótta, hvorttveggja á Íslandi og erlendri grundu, hefur 

breyst í takt við aukið fjárstreymi til íþrótta. Siðferðiskennd íþróttamanna 

virðist litast af tekjum til dæmis í knattspyrnu. Alþjóðlegar íþróttastofnanir 

virðast einnig stjórnast fremur af peningum og gróða heldur en ástríðu fyrir 

íþróttinni.  

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að skoða afstöðu 

framhaldsskólakennara í fjórum framhaldskólum á Íslandi til siðferðis og 

heiðarleika með áherslu á áhrif peninga á íþróttasiðferði. 

Þessi rannsókn var megindleg og stuðst var við spurningarlista en hann 

samanstóð af 51 spurningu. Meðal annars var spurt  um peninga íþróttum, 

fjárframlög stofnana til íþrótta, lyfjanotkun íþróttamanna og heiðarleika í 

íþróttum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu afstöðu framhaldskólakennara í 

fjórum framhaldsskólum og virðast þátttakendur telja að peningar hafi 

nokkur áhrif á íþróttasiðferði. Afstaða eftir kyni, aldri og íþróttaþáttöku var 

ólík á nokkrum sviðum.  

Íþróttir eiga að vera vettvangur þar sem allir geta tekið þátt á 

jafnréttisgrundvelli. Of mikið fjárstreymi til íþrótta gæti verið að hafa 

neikvæð áhrif á ímynd íþrótta.  

 



 

6 

Abstract 

The Impact of money on sports - Research on the attitudes of high school 

teachers regarding honesty and morality in sports. 

Sports have played a big role in our society for many decades. Through out 

time the changes and developments in the world have been many, 

including in the world of sports. 

The increased influence of money towards sports has increased in many 

countries around the world and it has an effect on peoples attitudes 

towords sports. The morals of athletes also seem to be influenced by the 

amount of money they make or can make in soccer e. g. In addition, the 

decision making of international sports organizations seem to be ruled by 

money and greed, rather than by the passion for the sport.  

The aim of this research was to view the position of four high school 

teachers, from different high schools in Iceland, towards the morality and 

honesty in sports with an emphasis on the effect of money on sports ethics. 

This was a quantitative study where participants answered a survey of 

51 questions in total. They were asked about money in the world of sports, 

money donations from organizations towards sports, the usage of illeagal 

drugs among athletes and honesty in sports, among others. 

The results of the research revealed the position of the four high school 

techers. Participants felt that money might have some effect on sports 

ethics. Positions varied from different aspects, such as gender, age and 

involvement in sports. 

Sports should be a common ground where everyone can participate on 

an equal footing. Too much cash flow into sports could upset that particular 

image of sports. 
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1 Inngangur 

Þátttaka í íþróttum hefur löngum verið talinn holl fyrir alla, heilbrigð sál í 

heilbrigðum líkama. Þetta eru orð að sönnu því nánast hvar sem drepið er 

niður fæti er hægt að reka sig á það hvað íþróttir eru nauðsynlegur þáttur af 

lífi hvers einstaklings (Moran, 1995). 

Margt er hægt að læra af þátttöku í íþróttum, það mikilvægasta  sem 

hver og einn einstaklingur fær til baka vegna þátttöku eru hugrekki, 

æðruleysi og bræðralag, samkvæmt Keating (1964). Reglubundin hreyfing  

stuðlar einnig að betri líðan einstaklinga, bæði líkamlega, andlega og 

félagslega (Menntamálaráðuneytið, 2006).  Charles W. Kennedy prófessor í 

ensku við Princeton Háskóla taldi að það sem menn lærðu inn á 

íþróttavellinum kæmi sér einnig vel utan vallar. Menn berjast með hugrekki, 

virðingu og heiðarleika fyrir þeim málstað sem þeim finnst þess virði. Menn 

munu mæta mótspyrnu og ósigrum en það sem maður getur verið stoltur af 

þegar öllu þessu er lokið er að það var barist undir flaggi drenglyndis 

(Keating, 1964).  

Íþróttir kenna einstaklingum einnig að hafa hugann í nútímanum þegar 

verið er að undirbúa framtíðina. Í staðinn fyrir að velta fyrir sér öllum 

mögulegum útkomum á því hvað gæti gerst, hvort sem það er gott eða 

slæmt, þá á hugsunin að vera á þá leið, hvað get ég gert núna til þess að ég 

ráði við þessar aðstæður í framtíðinni (Moran, 1995). 

Þátttaka í íþróttum hefur einnig áhrif á líkamlega og andlega heilsu 

einstaklingsins. Margar rannsóknir af þessu tagi hafa bent til þess að 

hreyfing geti lækkað blóðþrýsting, dregið úr kvíða og þunglyndiseinkennum, 

aukið sjálfstraust og haft almennt góð áhrif á lundarfar einstaklinga  

(Berger, 1993; McDonald og Hodgson , 1991). 

Þó hafa aðrar rannsóknir komið fram með þær niðurstöður að þátttaka í 

íþróttum hafi neikvæð áhrif á hugarfar einstaklinga (Singer og Brustad, 

1993). Þátttaka í íþróttum á það til að geta valdið vonbrigðum, aukið kvíða 

og minnkað sjálfstraust. Þetta getur komið til ef að einstakling finnst 

árangur hans ekki mæta væntingum. Þessar niðurstöður gætu átt við mikið 

af ungu íþróttafólki sem er með fullt af hæfileikum, en eins og vitað er ná 

ekki allir sínum markmiðum, það gæti orsakað slíkar neikvæðar hugsanir hjá 

einstaklingum. Slíkt gæti leitt til þess að þeir hrökklast úr íþróttum, í 

einhvern tíma eða fyrir fullt og allt (Singer og Brustad, 1993). 
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Það er persónubundið hvernig hver og einn bregst við mótlæti hvort sem 

það er í íþróttum eða í lífinu sjálfu (Singer og Brustad, 1993). Sumir nota það 

sem hvatningu á meðan aðrir draga sig til hlés Eitt er víst að allir hafa gagn 

og gaman af þátttökunni en hvernig sem einstaklingar vinna svo úr henni er 

önnur ella. 

Framhaldsskólakennarar er menntaður hópur einstaklinga sem þekkja 

tilgang íþrótta. Einnig eiga þeir að vera í hlutverki fyrirmyndar fyrir 

nemendur á þessu námsstigi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Framhaldskólakennarar eiga að stuðla að því að nemendur leggi áherslu á 

heilbrigðan lífstíl, hreyfi sig og borði hollt. Hinsvegar er raunin sú að 

kyrrseta nemenda virðist aukast eftir því sem líður á skólagöngu þeirra í 

framhaldsskóla (Kári Jónsson, 2008). Ákveðið var að prófa spurningarlistann 

á framhaldskólakennurum því það er líklegt að þeir geti haft áhrif á viðhorf 

unglinga. Talið var að framhaldsskólakennarar hefðu þekkingu á málefni 

ritgerðarinnar og myndu svör þeirra endurspegla þessa þekkingu þar sem 

þau byggjast frekar á fræðilegum sjónarmiðum heldur en tilfinningalegum.  

Hvað þarf til þess að standa uppi sem sigurvegari í íþróttakeppni? Það er 

stór spurning en svarið er ekki svo er flókið. Það er vissulega samblanda af 

ýmsum hlutum svo sem undibúningi í formi æfinga, bæði andlegum og 

líkamlegum, það þarf hæfileika og hugrekki, það þarf að bera virðingu fyrir 

andstæðingnum, koma heiðarlega fram og hvílast svo eitthvað sé nefnt. 

Sumir staldra eflaust við og efast um virðingu og heiðarleika, segja að þau 

atriði skipti litlu máli. Eru þau atriði þó ekki akkúrat þau sem skipta mestu 

máli, að koma fram af virðingu og heiðarleika við íþróttina og öllu því sem 

henni fylgir. Þegar íþróttamaður lítur yfir farin veg eftir keppni, hvort vilja 

menn bera höfuðið hátt og vera stoltir af afrekum sínum án þess að fela 

neitt eða vera einungis stoltir uns annað kemur í ljós (Maddox, 2012). 

Eftir því sem aukið fjármagn færist í íþróttir er hætta á að íþróttamenn 

eða íþróttastjórnendur beiti óheiðarlegum leiðum til þess að fá meira 

fjármagn í sínar eigin hendur. Hvort sem það er að neyta ólöglegra lyfja, 

ýkja leikaraskap, draga að sér fé eða hliðra til sannleikanum á einhvern hátt 

svo fátt eitt sé nefnt (Maddox, 2012). Þessari rannsókn er ætlað að skoða 

þessa þætti betur og reyna að komast að því hvort að peningar hafi áhrif á 

íþróttasiðferði. 

Nýleg frétt sem birtist á fréttaveitunni visir.is  í desembermánuði 2016 

vakti eflaust marga til umhugsunar um hvernig peningum í íþróttum er 

háttað. Þessi tiltekna frétt fjallaði um það að sérstök nefnd skipuð fjórum 

karlmönnum innan KSÍ ferðast á kostnað A-landsliðsins á keppni erlendis og 

geri vel við sig í mat og drykk í leiðinni. Landsliðsnefndin sem um ræðir er 
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flokkuð sem sjálfboðastarf eins og tíðkast með nefndarstörf innan 

sérsambanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands.  Hlutverk þessarar 

nefndar er að annast undirbúning og eftirlit með þjálfun, æfingum og 

leikjum, hafa samskipti við starfsmenn og leikmenn landsliða, að vera í 

forsvari fyrir landsliðshópa í verkefnum á vegum KSÍ og að vera stjórn KSÍ til 

ráðgjafar um ráðningu landsliðsþjálfara og aðstoðarmanna þeirra (Kolbeinn 

Tumi Daðason, 2016). 

 Landsliðsnefndin getur komið mörgum fyrir sjónir sem forréttindahópur 

háttsettra stjórnarmanna innan raða KSÍ sem hafa aðgang að veisluborðum 

sem aðrir sjálfboðaliðar hafa ekki. Þeir virðast hafa mjög frjálsar hendur 

með það hvernig þeir hátta mætingum á æfingar og fundi hjá landsliðinu. 

Nefndin virðist geta haft truflandi áhrif á leikmannahóp landsliðsins vegna 

útivistarreglna og virtust fáir vera hlynntir veru þeirra á Evrópumótinu 

síðastliðið sumar (Kolbeinn Tumi Daðason, 2016). 

Þegar formaður Knattspyrnusambandsins var spurður út í kostnað 

landsliðsnefndarinnar á Evrópumeistaramótinu síðastliðið sumar gat hann 

ekki gefið upp neinar tölur. Þeir væru inn í kostnaðaráætlun landsliðsins, því 

þeir væru partur af landsliðinu (Kolbeinn Tumi Daðason, 2016). 

Óhjákvæmilega kemur upp sú spurning hvort það væri ekki réttara að 

senda fleiri sjúkraþjálfara, nuddara, íþróttasálfræðinga eða þjálfara á  

lokamót sem gætu hjálpað landsliðinu að ná fram hámarksárangri. 

(Kolbeinn Tumi Daðason, 2016). 

Önnur frétt sem birtist á ruv.is vakti einnig athygli en hún kemur inn á 

mútur í körfuboltaleik með Íslenska unglingalandsliðinu. Þar átti ónefndur 

aðili að hafa boðið 16 ára unglingalandsliðsmanni nýjustu tegund af 

snjallsíma fyrir það eitt að hitta ekki úr fyrsta vítaskoti sínu í leiknum. Þessi 

ónefndi aðili ætlaði sér að græða peninga á þessu klúðri leikmannsins . Þar 

sem ekki komst upp um þetta atvik fyrr en löngu seinna var lítið sem 

formaður KKÍ gat aðhafst í málinu að hans sögn (Edda Sif Pálsdóttir, 2017).  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna viðhorf 

framhaldsskólakennara til þess hvaða áhrif peningar hafi á íþróttasiðferði.  

Auk þess var áhugarvert að sjá hvort það væri einhver munur á viðhorfum 

þeirra eftir kyni þátttakenda, aldri og íþróttaiðkun. Einnig var þessi 

rannsókn forprófun á spurningarlista sem síðan var endurbættur í ljósi 

reynslunnar. Nokkrar spurningar voru teknar út á meðan aðrar voru gerðar 

beinskeyttari.  Eftir endurbætur var sá spurningarlisti notaður í rannsókn 

Magneu Drafnar og síðar rannsókn dr. Guðmundar Sæmundsonar (sjá nánar 

í aðferðafræðikafla).  Valdnir voru fjórir skólar af handahófi með það að 

leiðarljósi að tveir þeirra væru á höfuðborgarsvæðinu og tveir væru á 
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landsbyggðinni. Einn höfuðborgarskóli og einn landsbyggðarskóli skyldu 

vera með áfangakerfi á meðan hinir tveir væru með bekkjakerfi.  

 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi :  

1. Hver eru viðhorf framhaldskólakennara til þess hvaða áhrif 
peningar hafi á íþróttasiðferði ? 

2. Hvaða munur er á viðhorfum þeirra eftir kyni, aldri og 
íþróttaiðkun þátttakenda ? 
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2 Fræðilegur hluti I 

Í þessum kafla verður reynt að útskýra hvað viðhorf felur í sér ásamt því 

hvernig það kemur fram í íþróttum. Fjallað verður um aðalnámskrá 

framhaldskólana og hlutverk hennar sem viðmið fyrir bæði 

framhaldsskólakennara og nemendur. Íþróttaandinn verður útskýrður 

ásamt því hvernig hann var drifkrafturinn í því að einstaklingar komu 

ungmennafélögunum á laggirnar. Reynt verður að útskýra í stuttu máli um 

hvað siðferði snýst og helstu hugmyndir siðfræðinnar kynntar. 

2.1 Viðhorf til íþrótta 

Þegar leitast er eftir því að skoða viðhorf fólks til íþrótta getur margt komið 

til greina. Í þessari rannsókn var lögð áhersla á að kanna viðhorf fólks til 

peninga í íþróttum. Spurningarlistinn sem var lagður fyrir úrtakið var alfarið 

saminn af höfundi  rannsóknarinnar ásamt Sóleyju Kristmundsdóttur M.Ed 

nema í íþrótta- og heilsufræði. Þar sem viðhorf til íþrótta hefur lítið verið 

rannsakað var spurningarlistinn ekki byggður á öðrum heimildum. Við gerð 

rannsóknarinnar var reynt að hafa spurningarlistann sem víðtækastann svo 

að hann myndi endurspegla grunnhugmyndir um viðhorf fólks til íþrótta.  

Viðhorfi er hægt að lýsa á þá leið að það sé tiltölulega stöðugt mat 

,jákvætt eða neikvætt, á því hvernig einstaklingur eða hópur bregst við 

ákveðnum aðstæðum. Þessar tilteknu aðstæður geta verið hvernig 

einstaklingar hugsa , hvað þeim finnst tilfinningalega og hvernig þeir 

bregðast við (Moran, 1995). Það geta ýmsar aðstæður skapast í íþróttum 

þar sem viðhorf einstaklinga er mismunandi. Því er mjög áhugavert að 

skoða viðhorf til íþrótta út frá margvíslegum hliðum, hvort sem það er 

íþróttamannsins eða áhorfandans.  Keppnisíþróttir reyna mun meira á 

andlegu hlið einstaklingsins heldur en afþreyingar íþróttir. Einfaldlega vegna 

þess að keppnisíþróttir skapa ákveðna pressu á einstaklinginn um árangur. 

Þær skera úr um það hvort einstaklingurinn sé sigurvegari eða sá sigraði. 

Þess vegna geta þær kallað fram jákvæðar eða neikvæðar andlegar 

afleiðinga fyrir einstaklinginn (Moran, 1995). Sú hugsun að vinna hvað sem 

það kostar getur framkallað ótta og neikvæð einkenni í hugarfari hjá 

einstaklingnum. Það getur verið ótti við það að tapa keppnisleik,  að standa 

sig ekki nógu vel á æfingum til þess að vera valinn í liðið og að árangur 

þeirra sé ekki að mæta þeirra væntingum. Ótti sem þessi lýsir sér þannig hjá 
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einstaklingnum að hann dregur úr ánægju einstaklings af hreyfingunni, 

hefur áhrif á sjálfstraust einstaklingsins og getur verið kvíðavaldandi (Singer 

og Brustad, 1993). Ekki er hægt að breyta eðli keppnisíþrótta um að hafa 

sigurvegar eða hina sigruðu en hægt er að breyta því og bæta hvernig 

einstaklingar mæta sigrum og ósigrum (Moran, 1995). 

2.2 Rannsóknir á viðhorfum til íþrótta 

Þátttaka í hreyfingu af einhverju tagi er bundin við það að hún hafi jákvæð 

áhrif á líkamlegt atgervi einstaklinga. Auk þess hefur hún jákvæð áhrif á 

líðan og heilsu einstaklinga og hvetur þá áfram til þess að stunda hreyfingu 

af einhverju tagi. Þegar einstaklingur bætir sig á ákveðnu sviði getur það 

einnig virkað sem hvatning, eins geta keppnir haft hvetjandi áhrif, hvort 

sem að einstaklingur keppir við sjálfan sig eða aðra. Á það helst við um 

einstaklinga sem eru lengra komnir í íþróttinni sem þeir æfa (Gröpel, 

Wegner og Schuler, 2016). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum hreyfingar á líkamlega og 

andlega heilsu. Sem dæmi má nefna rannsóknir B. Berger og D. G. 

McDonald & J.A. Rannsóknir þeirra leiddu í ljós að hreyfing  lækkar 

blóðþrýsting, dregur úr kvíða og þunglyndi, eykur sjálfstraust og lundafar 

manna batnar til muna (Berger, 1993; McDonald og Hodgson, 1991). 

Í rannsókn Brunstein og Maier (2005) fjölluðu þeir um hegðun og afrek. 

Þar komust þeir að því að þegar einstaklingur finnur til stolts eftir að hafa 

afrekað eitthvað, þá er viðkomandi líklegri til þess að vilja endurtaka sömu 

hegðun aftur. 

Rannsókn eftir T.D Orlick (1974) fjallar um einstaklinga sem hrökklast frá 

íþróttum vegna álags. Flestir sem höfðu hætt að stunda íþróttir töldu 

þjálfarann hafa gert of miklar kröfur til sín þegar þeir voru að æfa undir 

handleiðslu þjálfarans. Auk þess þóttu þeim íþróttin taka of mikin tíma frá 

þeim sem gerði það að verkum að þeir höfðu ekki tíma fyrir önnur 

áhugamál. 

Rannsókn Sóleyjar Kristmundsdóttur fjallaði um viðhorf 

framhaldsskólanemenda á siðferði og heiðarleika í íþróttum. Sóley studdist 

við sama spurningalista og stuðst er við í þessari rannsókn. Spurningalistann 

lagði hún fyrir nemendur 18 ára og eldri í fjórum framhaldsskólum. Hennar 

helstu niðurstöður voru á þá leið að þátttakendur voru almennt jákvæðir í 

garð þáttanna sem spurt var um og var afstaða kynjanna ólík á sumum 

sviðum (Sóley Kristmundsdóttir, 2016). 
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2.3 Aðalnámskrá og stefnur 

Úrtakið í rannsókninni samanstendur af framhaldskólakennurum úr fjórum 

framhaldsskólum. Framhaldskólarnir eru víðsvegar á landinu og því 

mikilvægt að ákveðið samræmi sé í kennslu þessara skóla. Það er tryggt 

með aðalnámskrá framhaldskóla. Aðalnámskrá framhaldskóla er gefin út af 

menntamálaráðuneytinu og í henni má finna útfærslu af mennta og 

skólastefnu Íslands. Megin hlutverk aðalnámskrár er að tryggja samhæfingu 

meðal íslenskra framhaldsskóla með sameiginlega menntastefnu, ásamt því 

að veita stjórnendum og starfsfólki framhaldsskólanna ákveðinn ramma 

sem þeir starfa innan. Einnig kemur þar fram lýsing á menntastefnu 

stjórnvalda ásamt fleiri upplýsingum fyrir kennara eða aðra fagaðila 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Kennarar á framhaldskólastigi verða að búa yfir sérfræðilegri 

starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Kennarar eiga að 

vera leiðbeinendur ungmenna í því að velja sér heilbrigðan lífstíl sem þau 

síðan taka með sér út í lífið eftir að skólagöngu líkur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Þegar litið er á íþróttakennslu á framhaldskólastigi þá á hún að stuðla að 

uppbyggjandi áhrifum á líkamlega heilsu, andlega og félagslega líðan 

nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Með komandi nýjungum í tækni og þjóðfélagsbreytingum hefur 

heilsuvandamálum fjölgað í heiminum. Með fjölgun skyndibitastaða og 

uppgangi í tölvuheiminum þá er kyrrseta meðal almennings mun meiri 

heldur en hún var fyrir nokkrum árum. Þar koma inn í myndina allskonar 

heilsufarsvandamál svo sem hjarta- og blóðrásarkerfið veikist , stoðkerfið 

veikist og hættan á álagsmeiðslum verður mun meiri heldur en ella. Þetta 

hefur áhrif á almenna hreyfingu, samhæfing versnar, líkur á óæskilegri 

líkamsreisn aukast, stirðleiki eykst og þol minnkar (Menntamálaráðuneytið, 

1999). 

2.4 Íþróttaandinn – Stefna ÍSÍ, UMFÍ og einstakra félaga 

Flest félög sem tengjast íþróttum hafa svipaðar stefnur. Stefnur þessar 

leggja áherslu á drengskap og heiðarleika í íþróttum ásamt því að stuðla að 

líkamlegu heilbrigði. Má því segja að íþróttaandinn byggist á þessum 

sjónarmiðum. Að vinna heiðarlega er eitt af skilyrðum íþróttahugsjónar. Að 

ekkert sé gert fyrir, á meðan og eftir til þess að draga úr heiðarlegum sigri 

ættu að vera markmið íþróttahugsjónar (Keating, 1964). 
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Það eru nokkur atriði sem marka stefnu og markmið Íþróttasambands 

Íslands. Þau helstu eru fyrst og fremst að vera fulltrúi Íslands í íþróttamálum 

gagnvart heiminum, að efla og skipuleggja hverslags íþróttastarfsemi á 

Íslandi, stuðla að þróun íslenskra íþrótta, skipuleggja þátttöku Íslands á 

Ólympíuleikunum, stuðla að útbreiðslu Ólympíuhugsjónar og að 

Ólympíusáttmálinn sé virtur hér á landi (ÍSÍ, 2012). 

Ungmennafélögin spruttu upp úr því að ungir Íslendingar þráðu að verða 

sjálfstæðir og fá félagskap annarstaðar en úr hinum daglegu störfum. 

Heildarsamtök ungmennafélaga voru stofnuð árið 1907 og var aðal áhersla 

þeirra að vekja fólk til meðvitundar um sitt eigið ágæti og stöðu þess í 

samfélaginu. Auk þess átti að reyna eftir fremsta megni að styðja, viðhalda 

og efla allt það sem var þjóðlegt og viðkom íslenskum gildum (Ellert B. 

Schram, o.fl., 2012). 

Ýmsar hugsjónir sem komu fram á þessum stofnárum 

ungmennafélaganna má sjá í íþróttum í dag. Til þess að breyta einhverju í 

kringum sig til hins betra þarf að byrja á því að breyta sjálfum sér. Það hefur 

smitáhrif og hvetur aðra til að gera slíkt hið sama. Auðvitað tekur það tíma 

og það þarf að byrja smátt. Samvinna var mjög stór partur í 

ungmennafélagshreyfingunni eða trú á mátt hinna mörgu. Það var mikið 

afrekað á þessum tímum svosem bygging félagsheimila og uppbygging 

félagsins sjálfs. Allir áttu að starfa sem jafningjar og enginn var yfir aðra 

hafinn. Hver og einn gat orðið félagsmaður og lagt sitt af mörkum til að 

breyta til hins betra (Sesselja Guðmunda Magnúsdóttir, 1997). 

Þessi áhugi ungmennafélaga á íþróttum mótuðust af hugmyndum um 

heilbrigða sál í hraustum líkama. Undirstaða andlegrar heilsu einstaklings 

var talin vera nátengd líkamlegri heilsu hans og þroska. Leikfimi og 

annarskonar líkamsþjálfun var einnig nauðsynleg í öllu uppeldi því þær 

hjálpuðu til við að styrkja og þroska sjálfsmynd einstaklinga (Sesselja 

Guðmunda Magnúsdóttir, 1997). 

Lárus J. Rist skrifaði pistil í tímaritið Norðurland þar sem hann kynnti 

fyrsta landsmót Íslands og hvatti menn eindregið til þátttöku. Þar kom hann 

meðalannars inn á að fátt hefur eins holl og menntandi áhrif eins og íþróttir. 

Það hefur ekki bara áhrif á einstaklinga heldur samfélagið í heild. Íþróttir 

hafa áhrif á heilbrigði og hugsunarhátt fólksins í samfélaginu (Viðar 

Hreinsson, Jón Torfason og Höskuldur Þráinsson, 1992). 

Félagslið hér á Íslandi eru með yfirlit um siðareglur sem iðkendur og 

þjálfarar eiga að styðjast við í leik og starfi. Þessar upplýsingar er hægt að 

nálgast á vefsíðum félaganna og er skipt niður í almennar siðareglur, 
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siðareglur þjálfara, siðareglur forráðamanna og siðareglur iðkenda 

(Ungmennafélagið Stjarnan, 2017). 

2.5 Ólympíuhugsjónin 

Pierre de Coubertin hefur oft verið kallaður faðir Ólympíuleikana því hann 

átti stóran þátt í því að endurvekja Ólympíuleikana. Hann mótaði einnig 

fyrirkomulag þeirra og störf hreyfinganna eins og þær eru  nú til dags (Dr. 

Ingimar Jónsson, 1993). 

Kjörorð Ólympíuleikana eru „Citius, altius, fortius“ eða á íslensku hraðar, 

hærra, sterkar. Þessi orð hafa fylgt leikunum frá árinu 1920 og gefa til kynna 

það sem ætti að vera leiðarljós keppenda. Á Ólympíuleikunum er þáttakan 

það mikilvægasta sem keppendur geta státað sig af en ekki sigurinn. Að 

menn leggi sig fram og geri sitt besta í nærveru íþróttafólks á sama stigi eru 

forréttindi. Allir eiga að fá að taka þátt sem hafa rétt til óháð félagslegri 

stöðu, kynþátt eða trúarskoðun (Dr. Ingimar Jónsson, 1993). 

Ólympíuhugsjónin á að efla jákvæða afstöðu til lífsins, gefur mönnum 

tækifæri til að vera öðrum góð fyrirmynd, virða skoðanir annarra og fara 

eftir reglum samfélagsins. Hún á að stuðla að því að menn gangi heiðarlega 

til verks í hverju sem þeir taka sér fyrir hendur. Auk þess á hún  að stuðla að 

samfélagi þar sem ofbeldi og samkeppni sé í mjög litlum mæli (International 

Olympic Academy, 2017). 

2.6 Siðfræði 

Í raun er siðfræðin að lýsa hinum fullkomna einstakling eða hvernig hinn 

almenni borgari á að haga sér í hinum raunverulega heimi. Ef allir væru 

fullkomnir , breyttu rétt í öllum aðstæðum, bæru fulla virðingu fyrir  náttúru 

og fólki þá yrði lítill tilgangur með siðfræðinni (Páll S. Árdal, 1982). 

Siðfræðin einblínir ekki eingöngu á einstaklingin sjálfan heldur skoðar hún 

einnig hvernig einstaklingar lifa í sátt og samlyndi við aðra í þjóðfélaginu 

(Ágúst H. Bjarnason, 1924). Siðferðið kemur svo upp hjá einstaklingnum í 

gegnum athafnir og hegðun fólks í mismunandi aðstæðum. Það fjallar um 

hvernig ætlast sé til að bregðast við hegðun hjá öðrum, hvernig við getum 

breytt til hins betra sem manneskjur, hvernig eigi að taka tillit til 

umhverfisins og svona mætti lengi telja  (Páll S. Árdal, 1982).  

Einstaklingar eru jafn ólíkir eins og þeir eru margir svo það er  

mismunandi hvernig þeir bregðast við í ákveðnum aðstæðum. Siðfræðin 

getur komið þar inn með ákveðin gildi og reglur um það hvernig sé ætlast sé 

til þess að haga sér. Það er svo undir einstaklingnum komið hvort hann geri 

það eða ekki (Páll S. Árdal, 1982). 
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Þegar íþróttir og siðfræði eru tengd saman að þá er í mörg horn að líta. 

Siðfræðin kemur fram í mörgum birtingamyndum íþrótttanna enda tengist 

hún bæði einstaklingnum og samfélaginu. Einstaklingar hafa alltaf val um 

það hvernig þeir bregðast við í ákveðnum aðstæðum og í íþróttum getur 

það val skorið úr um sigur eða tap. Meginatriði siðferðislegrar hugsunar eru 

virðing og skuldbinding gagnvart náunganum og skilningur einstaklingsins á 

því hvað veitir honum ánægju í lífinu (Guðmundur Sæmundsson og Kristján 

Kristjánsson, 2012). 

Helstu fræðimenn íþróttasiðfræðinnar eru Mike Mcnamee og Sigmund 

Loland. Helstu verk Mike Mcnamee eru meðal annars bókin Sports, Virtues 

and Vices: Morality plays þar sem hann fjallar um siðferðisleg álitamál í 

íþróttum á borð við frammistöðuaukandi lyf, kynþáttafordóma, fyrirmyndir 

og fleira (McNamee, 2008).  Mike Mcnamee og Sigmund Loland rituðu 

einnig fræðigrein í tímaritið Journal of the Philosophy of Sport sem heitir 

Fair Play and the Ethos of Sport: An Eclectic Philosophical Framework. Hún 

tekur á siðferðislegum álitamálum á borð við virðingu og heiðarleika. Hvort 

sem það er að bera virðingu fyrir liðsfélaganum, andstæðingnum eða 

leiknum sjálfum (Loland og MacNamee, 2000). 

2.6.1 Hugtök siðfræðinnar  

 

2.6.1.1 Dygðasiðfræði 

Dyggðum og löstum mannsins er skipt í fjóra flokka og þar ber fyrst að 

nefna þá eiginleika sem veita manneskjunni ánægju. Þar má taka sem dæmi 

lundarfar, það getur talist löstur að vera þunglyndur og öfundsjúkur. 

Dyggðirnar eru að vera almennt léttlyndur, því það telst almennt hollt og 

gott að vera í góðu skapi. Í öðru lagi eru eiginleikar sem veita öðrum beina 

ánægju. Dyggðirnar eru að vera fyndinn og kurteis en það getur talist löstur 

að vera leiðinlegur og ókurteis. Í þriðja lagi eru eiginleikar sem geta verið 

nytsamlegir manneskjunni. Dyggðin almenn skynsemi en löstur væri 

heimska. Í fjórða lagi eru eiginleikar sem geta verið öðrum mönnum 

nytsamlegir. Dyggðirnar eru góðvild, áreiðanleiki og sannsögli en löstur væri 

andstæðan (Páll S. Árdal, 1982). 

Áherslan í skrifum Aristótelesar um siðfræði liggur í skapgerð 

einstaklingsins. Af hverju velja menn að tjá sig með þessum hætti en ekki 

öðrum (Kraut R. , 2017). Aristóteles kom inn á dyggðir og lesti 

einstaklingsins og má finna þær í íþróttum nútímans. Hann kom inn á að 

hugrekki væri mitt á milli hugleysis og fífldirfsku. Hugrekki er ein af 
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grunnatriðum andlega þáttarins í íþróttum. Þú þarft á hugrekki að halda til 

að komast yfir ákveðnar hindranir sem verða á vegi þínum. Í sjálfu sér er 

hægt að finna hugrekki í hverri athöfn íþróttamanns, það er einhverskonar 

kveikja á ákveðnu ferli.  Hann þarf hugrekki til þess að sparka í bolta, kasta í 

körfu eða stökkva yfir slá (Sachs J. , 2005). 

Aðrar einstaklingsstyrkjandi dyggðir á borð við hugrekki eru í miklum 

metum hafðar í siðfræðinni. Þar ber helst að nefna sjálfsstjórn, ákveðni, 

staðfestu og útsjónarsemi. Til þess að geta stundað íþrótti af einhverri 

alvöru þarftu að hafa stjórn á sjálfum þér og sýna staðfestu,  til dæmis er 

ekki hægt að fara kvöldið fyrir keppni á ball með Páli Óskari á Nasa. Því til 

þess að standa sig í keppni þarf að hvíla sig vel, borða vel og huga að 

heilsunni (McNamee M. , 2008). Hópstyrkjandi dyggðir fjalla um hvernig 

einstaklingur á að haga sér í hóp. Þar ber helst að nefna samstarfshæfni, 

hæfni til að fylgja öðrum og að vera leiðtogi (McNamee M. , 2008). 

 

2.6.1.2 Skyldusiðfræði Immanuels Kants 

Skyldusiðfræði einblínir á réttmæti athafna, skyldurækni og virðingu fyrir 

réttindum annarra. Reglur í íþróttum endurspegla skyldusiðfræðina mjög 

vel. Þær einblína á að þú berir virðingu fyrir leiknum í heild sinni, það er 

leiknum sjálfum og þeim sem taka þátt í honum. Þú hefur góðmennsku að 

leiðarljósi í öllum þínum aðgerðum og þú býst við að aðrir geri slíkt hið sama 

(Alexander og Moore, 2007).  

 

2.6.1.3 Nytjastefna Johns Stuart Mills 

Nytjastefnan einblínir á það að breitni einstaklinga er rétt að því leiti að hún 

stuðli að almennri hamingju. Sú breytni sem dregur úr hamingju ættu 

einstaklingar ekki að velja. Þær reglur sem gera sem flesta ánægða eða 

stuðla að þeirra hagsmunum ættu einstaklingar að fara eftir (Kristján 

Kristjánsson, 1992). Þess vegna er mikilvægt að hafa hreyfingu jákvæða og 

stuðla að því að gera sem flestum til geðs. Jákvæð hreyfing leiðir til þess að 

fleiri einstaklingar velja sér heilbrigðari lífstíl sem stuðlar að betra samfélagi 

(Kristján Kristjánsson, 1992). 

 

2.6.1.4 Siðfræði atferlisstefnunnar 

Atferlisstefnan gengur út á það að greina ákveðna hegðun og sjá hvernig 

afleiðingarnar út frá henni verða.  Í framhaldinu af því er reynt að móta þá 

hegðun með ákveðnum íhlutunum sem eru annaðhvort neikvæðar eða 
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jákvæðar. Oft er veitt umbun eða refsing fyrir ákveðna hegðun eftir því sem 

við á. (Graham, 2016). Þar kemur birtingamynd verðlaunatitla og 

bónusgreiðslna í íþróttum skýrt fram. Streymi peninga inn í íþróttir hefur 

aldrei verið eins mikið eins og það er í dag. Íþróttamenn eiga kost á því að 

vinna sér inn háar fjárhæðir ef liðum þeirra eða þeim sjálfum gengur vel á 

tímabilinu.  (Graham, 2016). 

2.6.1.5 Siðfræði jafnréttisstefnunnar 

Jafnréttisstefnan gengur í raun út frá því að allir séu jafnir óháð kyni, 

kynþætti, fötlun, búsetu, þjóðerni og fleira. Íþróttir ganga í raun út frá því 

að allir séu jafnir þegar inn á völlinn er komið. Enn eru þó mýmörg dæmi um 

að svo sé ekki raunin (Gosepath, 2011). Birtingarform jafnréttisstefnunnar 

eru mörg í nútíma íþróttum. Launamismunur kynja og  jafn möguleiki á 

þátttöku í íþróttum óháð fötlun, þjóðerni og kyni vega stórt hlutverk í 

umræðunni. Íþróttafélögin hafa á undanförnum árum mótað sér fína 

jafnréttisstefnu sem stuðlar að jöfnum tækifærum allra en það má gera 

betur. Það er erfitt að stýra launamun á milli kynja í íþróttum, því  margir 

þættir hafa áhrif á hann. Með vaxandi áhorfi og áhuga almennings á 

íþróttum eykst fjármagn í kringum íþróttagreinina. Það er  þannig að hún er 

yfirleitt meiri karla megin heldur en kvenna megin (Kjartan Ólafsson, o.fl., 

2006). 

 

2.6.1.6 Einstaklingshyggja nútímans 

Einstaklingshyggja nútímans fer að komast á laggirnar við upphaf 

endurreisnartímabilsins. Með einstaklingshyggju nútímans fóru 

atvinnurekendur að semja við sitt starfsfólk eitt og sér.  Í staðinn fyrir að 

heimilið sem heild fengi tekjur (MacIntyre, 2008). Einstaklingshyggjan hefur 

komist inn í íþróttir í gegnum peninga. Íþróttamenn nútímans keppast við  

að vera sem launahæstir og láta sinn persónulega hag oftar en ekki verða 

ofan þegar kemur að liðavali. Íþróttamenn skrifa undir samninga hjá liðum í 

Mið-Austurlöndum og Asíu sem eru langt á eftir toppliðum í Evrópu í 

styrkleika. Launaseðillinn getur hins vegar verið mun hærri hjá þessum 

liðum (MacIntyre, 2008).  

2.7 Fræðilegur hluti II - Peningar í íþróttum 

Í þessum kafla verður komið inn á fjármuni í íþróttum. Fjármunir eru sífellt 

að spila stærra hlutverk í íþróttum nútímans og verður reynt að útskýra það 

frá mörgum hliðum í þessum kafla. Fyrst er atvinnumennskan tekin fyrir , 

upphaf hennar og farið er yfir nýlegar tölur yfir atvinnumennsku á Íslandi. 
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Skoðað verður hvernig peningar hafa þróast í kringum íþróttir. Komið 

verður  inn á þátttöku fjölmiðla í peningaþróun íþrótta. Áhrif peninga á 

íþróttagreinarnar og íþróttastarfsemina verður einnig tekin fyrir. 

 

2.7.1 Atvinnumennskan 

 

Það er um miðja nítjándu öld sem atvinnumennskan fer að gera vart um sig 

um víða veröld. Þá fer áhugamennskan í íþróttum að víkja fyrir 

atvinnumennskunni. Árið 1863 var Football Association (FA) sett á laggirnar 

í Englandi. Í fyrstu kepptu þar eingöngu lið úr opinberum skólum og var 

áhugamennskan í fyrirrúmi. Það var ekki fyrr en Blackburn Olympic, með 

verkamenn innanborðs, sigraði FA cup árið 1883. Þó svo að atvinnumennska 

væri ekki liðin í Bretlandi á þessum tíma greiddi Blackburn Olympic sínum 

leikmönnum laun. Tveimur árum síðar eða 1885 var atvinnumennska 

lögleidd í Bretlandi (Lloyd og Holt, 2005). 

Fyrsti Íslenski atvinnumaðurinn í knattspyrnu var Albert Sigurður 

Guðmundsson, árið 1947 skrifaði hann undir atvinnumannasamning við 

knattspyrnuliðið Nancy sem spilaði í fyrstu deild í Frakklandi. Þar áður 

spilaði hann með Glasgow Rangers í Skotlandi og Arsenal á Englandi sem 

áhugamaður. Albert spilaði einnig með A.C. Milan á Ítalíu, Racing Club í 

Frakklandi og Nice í Frakklandi (,,Fór ekki saman að vera í KFUM og KR á 

sama tíma“, 1987). 

Atvinnumennska í íþróttum hefur verið að færast í aukana hér á landi. 

Góður árangur Íslendinga á erlendri grundu síðustu ár eykur eftirtekt og 

vekur umtal um íþróttafólkið á eyjunni fyrir norðan. Það voru teknar saman 

tölur árið 2012 yfir íslenska atvinnumenn sem spiluðu í erlendum deildum 

erlendis. Þar voru 67 íslenskir knattspyrnumenn, 61 íslenskir 

handboltamenn og um tíu íslenskir körfuknattleiksmenn. Að undantöldum 

þjálfurum sem starfa  í tengslum við þjálfun á erlendri grundu, en þeir 

hlaupa á nokkrum tugum (Þórólfur Þórlindsson, o.fl, 2014). 

Sífellt yngri iðkendur reyna fyrir sér á erlendri grundu og ef vel tekst upp 

landa þeir samningi við félag eða fá keppnisrétt á mótum, ef um 

einstaklingsíþrótt er að ræða.  Það eru ýmsar tekjur sem skapast á því að 

íslensku afreksíþróttafólk vegni vel í atvinnumennsku. Tekin eru dæmi af 

íslenskri knattspyrnu árið 2012 en þær eru: Tekjur frá Fédération 

Internationale de Football Association til Knattspyrnusambands Íslands(365 

milljónir íslenskar krónur), tekjur frá Union of European Football Association 

til KSÍ (55 milljónir íslenskar krónur), tekjur til KSÍ vegna sjónvarpsréttar (240 



 

26 

milljónir íslenskar krónur), til félaga vegna kaupa á leikmönnum - beint (180 

milljónir íslenskar krónur),  til félaga vegna kaupa á leikmönnum – annað 

(30 milljónir íslenskar krónur), til umboðsmanna vegna leikmannaskipta (30 

milljónir íslenskar krónur). Samtals eru þetta um 900 milljónir íslenskra 

króna sem komu í gegnum íslenska knattspyrnu árið 2012 (Þórólfur 

Þórlindsson, o.fl., 2014). 

2.7.2 Hvernig hafa íþróttir þróast í kringum peninga 

2.7.2.1 Laun 

Laun í hópíþróttum eru mjög mismunandi eftir því hvaða landi og deild liðið 

sem einstaklingur spilar fyrir leikur í. Miðað við magnið af íþróttamönnum 

sem eru til í heiminum ná aðeins örfáir að þéna stjarnfræðilegar upphæðir. 

Hinir hafa það gott á meðan ferlinum stendur en svo fer að halla undan 

fæti.  Þeir íþróttamenn sem þéna mikið hjálpa einnig eigendum félagana að 

auðgast vel. Sem dæmi má nefna Formúlu 1 ökumennina Kimi Raikkonen, 

Fernando Alonso og Lewis Hamilton. Þeir eiga það allir sameiginlegt að hafa 

þénað mikið á ferli sínum, og hefur Bernie Ecclestone, eigandi Formúlu 1 

keppninnar, fengið að njóta góðs af því fjárhagslega. Eins þegar David 

Beckham var hjá fótboltaliðinu Manchester United að þá var hans milljóna 

krónu vörumerki að skila inn hagnaði fyrir félagið sem var þá eitt ríkasta 

félag heims (Coakley og Pike, 2009). 

Forbes tók saman lista yfir laun íþróttamanna fyrir árið 2016 og sat 

Cristiano Ronaldo á toppnum með samtals 88 milljónir bandaríkjadollara. 

Þessar milljónir skiptust niður í 56 milljónir sem launakostnaður og 

vinningsupphæðir hinar 32 milljónirnar koma frá styrktaraðilum, 

framkomum, kynningum, bónusum og fleira. Fjórir af þeim tíu efstu á 

þessum lista eru í einstaklingsíþróttum. Roger Federer ($67,8M )og Novak 

Djokovic($55,8M) tennisspilarar, Phil Mickelson($52,9M) og Jordan 

Spieth($52,8M)  golfarar. Efsta konan á þessum lista er Serene Williams sem 

leikur tennis. Hún er með samtals 28,9 milljónir bandaríkjadollara og situr í 

fertugasta sæti (Forbes, 2016). 

Þessar launahækkanir hjá afreksíþróttamönnum á efsta stigi frá 1980 má 

rekja til tveggja ástæðna. Önnur er breytingar í lögum um rétt leikmanna og 

hin eru auknar tekjur sem renna til deilda og eiganda. Réttur leikmanna 

varð við þetta sterkari við samningsborðið eftir að lögunum var breytt 

(Coakley og Pike, 2009). 

Í einstaklingsíþróttum þá fær sá íþróttamaður með mestu athyglina í 

fjölmiðlum yfirleitt mest borgað en það sama gildir með hópíþróttirnar. Því 

þurfa margir íþróttamenn til dæmis í golfi, tennis og mótorsporti að halda 
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vel utan um fjármála hliðina. Það getur verið mikill kostnaður að keppa við 

þá bestu öllum stundum.  Það þarf að borga fyrir mat, hótel, flug og annan 

kostnað á borð við þjálfaralaun og umboðsmannalaun. Stundum borga 

styrktarfélögin þennan kostnað en búast svo við því að þú sem 

íþróttamaður vinnir eitthvað á mótinu í staðinn. Þá hirðir styrktarfélagið 

hluta af vinningsupphæðinni, það er inn í samningnum (Coakley  og Pike, 

2009). 

Fæstir í einstaklingsíþróttum eru að þéna háar fjárhæðir, ekki nema 

þeim takist vel upp á mótum sem fá næga fjölmiðlaathygli víðsvegar um 

heiminn. Þá geta þeir átt möguleika á því að vinna sér inn háar fjárhæðir 

(Coakley  og Pike, 2009). 

 

2.7.2.2 Launamunur karlar vs konur 

Þegar litið er á mun karla og kvenna í íþróttum þá virðist það vera þannig að 

karlkynsíþróttirnar fá meiri athygli en kvenkynsíþróttirnar. Líffræðilegur, 

félagslegur og sálfræðilegur munur er vissulega á kynjunum sem virðist 

bitna á umfjöllun og launamun. Það getur verið ósanngjarnt að einhverju 

leyti að bera saman karlaíþróttir og kvennaíþróttir vegna þess að karlar hafa 

yfirleitt meiri líffræðilega yfirburði en konur. Það ætti frekar að horfa á 

árangur kvenna útfrá konum og árangur karla út frá körlum. Meiri 

umfjöllun, fleiri kynningar og  stærri viðurkenningar skila sér í auknum 

tekjum til íþróttanna og má segja að karlar beri þar höfuð og herðar yfir 

konum (Kjartan Ólafsson, o.fl., 2006). 

Tennis var fyrsta íþróttagreinin til þess að hafa jafna vinningsupphæð á 

öllum fjórum risamótunum fyrir bæði karla og konur. Á Wimbledon mótinu 

árið 2015 var vinningsupphæðin 1,9 milljón punda fyrir fyrsta sætið bæði í 

karla og kvenna flokki (Sportek, 2015). Í Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu 

er gríðarlegur vinningsupphæðarmunur í karla- og kvennaflokki. 

Vinningsupphæðin í karlaflokki er 60 milljón bandaríkjadollarar  en 900 

þúsund dollarar í kvennaflokki (Sportek , 2015). 

 

2.7.2.3 Láta íþróttamenn peninga stjórna því hvar þeir spila ? 

Benoit Assou-Ekotto fyrrverandi leikmaður Tottenham Hotspur er einn af 

þeim afreksíþróttamönnum sem hefur komið fram og viðurkennt að hann 

spili fótbolta einungis fyrir peningana. Hann skipti til Englands því þar voru 

hærri laun borguð. Hann viðurkennir einnig að fótbolti sé ekki hans ástríða, 

þetta sé eins og hver önnur vinna. Hann heldur því fram að fleiri séu sama 
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sinnis en séu ekki að opinbera þær skoðanir, það skipti litlu hvað standi á 

fótboltatreyjunni en meiru skiptir hvað þeir fái borgað fyrir að vera í 

treyjunni  (Assou-Ekotto, 2010). 

Aðrir íþróttamenn hafa komið fram opinberlega og sagt að ástríðan eigi 

stóran þátt í að þeir stundi íþróttir. Daniel Agger fyrrverandi leikmaður 

Liverpool  hafnaði hverju stórtilboðinu á fætur öðru til þess eins að spila 

með Liverpool. Síðast árið 2013 hafnaði hann risasamning við stórliðið FC 

Barcelona. Ári síðar gekk hann til uppeldisfélags síns Bröndby í dönsku 

deildinni. Margir furðuðu sig á þessari ákvörðun hans að fara í dönsku 

deildina þegar hann ætti nokkur góð ár eftir. Hann svaraði á þá leið að hann 

bæri sterkar tilfinningar til þessa félags og fyrir honum er það sterkara en 

peningar eða efnislegir hlutir (Theilade, 2016). 

2.7.2.4 Flæði íþróttamanna milli landa 

Flæði íþróttamanna á milli landa er ekki nýtt á nálinni en það hefur tíðkast 

allt frá aldamótunum 1900.  Þegar bretar leituðu af knattspyrnumönnum í 

Evrópu, þá aðallega í Sviss, Austurríki og Ítalíu. Árið 2000 var tilkynnt um 

1478 félagsskipti á milli landa á vegum FIFA (Taylor, 2006). 

Mörg áhugaverð félagskipti hafa átt sér stað síðastliðin ár þar sem 

peningar virðast skipta meira máli heldur en félagsliðið sem spilað er fyrir. 

Leikmenn eru keypti frá félagsliðum sem eru að keppa á meðal þeirra bestu 

í Evrópu en fara í lið sem lítið er vitað um en eru tilbúnir til að borga stórar 

fjárhæðir.  Árið  2011 var Samuel Eto‘o keyptu frá Inter Milan á Ítalíu til 

Anzhi Makhachkala í Rússlandi fyrir 21 milljónir evra sem gaf honum 10 

milljónir evra í árslaun. Þessi árslaun gerðu hann að launahæsta leikmanni í 

heims, mun hærri en Cristiano Ronaldo og Lionel Messi (BBC, 2011). 

Annað dæmi er brasilíski fótboltamaðurinn Hulk sem keyptur var sumarið 

2016 frá Zenit St. Petersburg í Rússlandi til Shanghai SIPG í Kína fyrir 55.8 

milljón evra (BBC, 2016). 

2.7.3 Fjölmiðlar 

Fjölmiðlar eiga það sameiginlegt að skapa hetjur og fyrirmyndir úr 

íþróttamönnum. Þeir eiga að að hvetja ungt fólk til þess að velja sér 

heilbrigðari lífstíl. Fólk virðist taka betur í auglýsingar í gegnum íþróttir 

frekar en auglýsingar almennt í sjónvarpi eða á internetinu. Íþróttir vekja 

jákvæðar tilfinningar hjá áhorfandanum og sjá fyrirtæki hag sinn í að nýta 

sér það til framdráttar til dæmis með auglýsingum. (Pyun og James, 2011). 

Íþróttir og þá sérstaklega þeim sem er sjónvarpað eiga að vekja upp spennu 

og skemmtanagildi hjá áhorfandanum. Þó svo að einstakir leikir séu ekki 
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áhugaverðir og valdi vonbrigðum virðast áhorfendur vera undir það búnir. 

Umfjöllun fyrir og eftir viðburði vekja einnig eftirtekt hjá áhorfendum. 

Viðtöl, endursýningar, umræður og hápunktar eru ræddir fram og til baka 

hjá sérfræðingum í sjónvarpssal (Dunning og Malcolm, 2003). 

Á árunum 1950 til 1960 fór þáttur fjölmiðla að aukast í íþróttaheiminum. 

Hröð þróun sjónvarpsáhorfs almennings spilaði þar stórt hlutverk. Í 

Bretlandi árið 1950 voru aðeins um 380.000 manns með sjónvarpsaðgang 

sem spannaði um 2% þjóðarinnar. Árið 1960 voru 82 % bresku þjóðarinnar 

komin með aðgang að sjónvarpi (Paulu, 1961). Með tilkomu 

sjónvarpsstöðvarinnar bbc2 jókst umfjöllun um íþróttir í sjónvarpi og gaf 

möguleikann á því að sýna frá fjölbreyttum íþróttum. Þar má nefna íþróttir 

á borð við  krikket, tennis og golf (Bough, 1980). Með vaxandi samgöngum 

og samskiptum fólks  milli landa urðu íþróttirnar alþjóðavæddari. 

Sjónvarpsfyrirtæki fóru að senda út beinar útsendingar af íþróttaviðburðum 

gegnum gervihnetti út um allan heim. Ólympíleikarnir í Mexíkó árið 1968 

voru þeir fyrstu til þess að vera sýndir í lit í Bretlandi. Ásamt því að sýna 

íþróttaviðburði í lit komu aðrar tækninýjungar fram á sjónarsviðið. Þar má 

helst nefna endursýningar, hægar endursýningar og aðrar tæknilegar 

útfærslur á beinni útsendingu (Dunning og Malcolm, 2003). 

Íþróttaviðburðir eru áhugavert sjónvarpsefni sem fá mikið áhorf um allan 

heim. Styrktaraðilar sáu sér leik á borði og fóru að eyða meiri peningum í að 

styrkja íþróttir það er að segja  íþróttafélög, íþróttasamtök og íþróttamót.  Í 

staðinn voru vörur frá fyrirtækjum komnar í sjónvarpið í tengslum við 

íþróttir, til dæmis var bannað að auglýsa sígarettur í sjónvörpum frá árinu 

1965. Því fóru stóru sígarettufyrirtækin Marlboro, John Player og Benson & 

Hedges að auka fjármagn til íþrótta til þess að auglýsa sig (Dunning og 

Malcolm, 2003). 

Það eru mýmörg dæmi um það að auglýsingar í sjónvarpi hafi áhrif á 

áhorfandann með beinum eða óbeinum hætti. Þær geta haft áhrif á val 

hans þegar kemur að fæðu, drykkjarvörum, fjarskiptabúnaði og svona 

mætti lengi telja. Sem dæmi má taka að árið 1981 birtist skilti frá Cornhill 

tryggingum á Test krikketleikjum 7459 sinnum í sjónvarpi árið 1982 var 

tekið tal af fólki og það látið telja upp öll tryggingafélög sem þeim dytti í hug 

fékk Cornhill þá 17 % atkvæða miðað við aðeins 2 % árið 1977 (Katz og 

Scannell, 2009). 

Mcdonald‘s sem er ein stærsta skyndibitakeðja í heiminum var kynntur 

sem aðal veitingastaður Ólympíuleikana í Aþenu 2004 og Turin 2006.  Ekki 

af því hann er svo hollur fyrir einstaklinga heldur var það viðskiptalegs eðlis. 

Mcdonald‘s bauð þeim 65 milljónir bandaríkjadollara fyrir þessa nafnbót og 
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áttu menn eflaust erfitt með því að hafna þessu boði. Ólympíuleikarnir eiga 

að vera nátengd hollum lífstíl og lífsvenjum þar sem blanda af hollu 

mataræði og hreyfingu séu aðal markmið þeirra, hinsvegar á það ekki 

samleið með ímynd McDonald‘s (Coakley og Pike, 2009). 

2.7.3.1 Þekktir íþróttamenn notaðir í auglýsingar 

Þekktir einstaklingar í samfélaginu eru notaðir til þess að auglýsa vörur fyrir 

framleiðendur. Einfaldlega vegna þess að fólk þekkir þessa einstaklinga og 

þeir virðast geta gert vöruna sem verið er að auglýsa mun trúverðugri 

(Zipporah og Dr. Mberia, 2014). 

Framleiðandanum á að takast betur að koma skilaboðum til neytandans í 

gegnum þekkta einstaklinga í auglýsingum. Neytandinn á að muna betur 

eftir vörunni og tengja hana við ákveðna lífsstílshætti sem þykja til dæmis 

hollir, skemmtilegir og flottir. (Zipporah og Dr. Mberia, 2014). Þetta form 

auglýsingar er orðið það vinsælasta og eftirsóknarverðasta á markaðnum í 

dag (Choi og Rifon, 2007). 

2.7.3.2 Internetið 

Uppgangur internetsins hefur ekki farið framhjá neinum síðustu ár, enda 

allskonar möguleikar á notkun þess. Árið 2009 tók Internet World Stats 

saman notendatölur fyrir internetnotendur. Þar voru 73,9% Norður 

Ameríku búa, 60,1% Ástrala, 50,1% Evrópubúa, 30% Suður 

Ameríkubúa/Karíbahafsbúar, 23,7% Mið Austurlandabúar, 18,5% Asíubúa 

og 6,7% Afríkubúa sem notuðu internetið. Þá er ekki tekið inn í þetta 

farsímanotkun þar sem fólk hefur greiðan aðgang að internetinu (Jarvie og 

Thornton, 2012). 

Það sem internetið hefur fram yfir aðra fjölmiðla er að upplýsingaflæði 

milli notenda getur verið í rauntíma. Notendur geta skipst á skoðunum í 

gegnum tölvuskjáinn á meðan að íþróttaviðburði stendur (Baym N. K., 

2010). 

Íþróttafélögin eru farin að notast við samskiptamiðlana til þess að fanga 

athygli áhangenda. Þar ber helst að nefna samskiptamiðla á borð við 

facebook, instagram og twitter. Þar geta þau komið á framfæri fréttum af 

félaginu, miðasölu, kynningum, tilboðum ,  umfjöllun um starfsmenn 

félagsins (leikmenn og þjálfara) bak við tjöldin og fleira sem gæti vakið  

áhuga hjá áhorfandanum (Jarvie og Thornton, 2012). 

Árið 2011 voru teknar saman tölur yfir þá sem voru að fylgja félagsliðum 

á samskiptamiðlinum Facebook en um 10 milljónir manna voru að fylgja 

bæði FC Barcelona og Manchester United (Jarvie og Thornton, 2012). 
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Með uppgangi internetsins hafa veðmál einnig færst yfir á þann miðil. 

Fjárfestingarbankinn Merryll Lynch spáði því að árið 2015 myndu veðmál á 

netinu velta 177 billjónum dollara, þar af veðmál af íþróttum um 144 

billjónum dollara (Jarvie og Thornton, 2012). 

2.7.3.3 Áhorf 

Áhorf á íþróttaviðburði hefur vaxið mikið síðustu ár. Með nýjustu tækni er 

hægt að horfa á íþróttaviðburði í rauntíma en auk þess er hægt að horfa á 

fleiri en einn íþróttaviðburð í einu. Íþróttasjónvarpsrásirnar eyða miklum 

pening í það að fjárfesta í nýjustu tækni  til þess að vera samkeppnishæf á 

markaðnum um áhorf. Því áhorfandinn vill geta horft á íþróttaviðburðina í 

gegnum sjónvarpið í bestu gæðunum, 3D og HD. Einnig eru 

sjónvarpsrásirnar farnar að selja áskriftir út um allan heim. Í janúar árið 

2011 var umfang  ESPN sport gríðarlegt með 46 sjónvarpsstöðvar í um 200 

löndum og höfðu um 300 milljónir áskrifenda (Jarvie og Thornton, 2012). 

Einn af stærstu viðburðum ESPN í bretlandi var viðureign Manchester 

United gegn Tottenham Hotspur í október 2010,  áætlað er að um 1,2 

milljón áskrifenda hafi horft á þann leik. Úrslitaleik meistaradeildarinnar 

árið 2000 var sjónvarpað í yfir 200 löndum, notast var við um 80 útsendara 

og yfir 100 sjónvarpsstöðvar (Jarvie og Thornton, 2012). Heimsóknum á 

heimasíðu Wimbeldon tennismótsins fór úr 100,000 árið 1995 yfir í 9,04 

milljónir árið 2000 (Jarvie og Thornton, 2012). 

 

 

2.7.4 Styrktaraðilar – Íþróttastyrkur - Umboðsmenn 

Íþróttastyrkur er fjárhagslegur stuðningur utanaðkomandi aðila fyrir 

íþróttafélag, íþróttaviðburð eða íþróttamenn sem kemur sér vel fyrir báða 

aðila (Central Council of Physical Recreation, 1983). Þessir aðilar veita 

fjárahagslegan stuðning til íþróttamanna, íþróttaviðburða eða íþróttafélaga 

í skiptum fyrir kynningu í formi auglýsingar. Þessar auglýsingar geta ýmist 

verið á keppnistreyjum, í sjónvarpi rétt fyrir íþróttaviðburð, á leikvellinum 

eða á annan hátt (Gratton og Taylor, 2000). 

Björn Borg ein helsta tennisstjarna heims í kringum 1975 gerði nokkra 

kynningar samninga við fyrirtæki á þessum tíma. Þar fékk hann til að mynda 

50.000 dollara á ári fyrir að vera með  Tuborg úlnliðsbönd, 25.000 dollara á 

ári fyrir að bera auglýsingu Scandinavian Airlines á keppnisbúning sínum, 

200.000 dollara á ári fyrir að ganga í Fila fötum, 50.000 dollara á ári fyrir að 

nota Tretorn skó, 20.000 dollara á ári fyrir að nota vs gut strengi á 
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tennisspaðanum sínum, 100.000 dollara á ári fyrir ameríska tennisspaðan 

sinn og 100.000 dollara á ári fyrir evrópska tennisspaðann sinn (Kramer, 

1979). 

Sjónvarpsvæðing íþrótta hefur ekki aðeins gert íþróttamenn að 

heimsfrægum stjörnum heldur auðveldað aðgengi þeirra að að hinum ýmsu 

hlunnindum. Sem dæmi eru margir íþróttamenn sem eiga fyrirtæki út um 

allan heim. Kevin Keegan var góður fótboltamaður á sínum tíma og talið var 

að hann hefði 250.000 dollara í árslaun árið 1978. Aðeins helmingurinn af 

því kom beint í gegnum fótboltann. Hinn helmingurinn kom frá 

kynningarsamningum, fjölmiðlatekjum og auglýsingasamningum.  Hann var 

á samning hjá Heinz beans, Nabisco, Lyons maid, Mitre footballs, Arthur 

Barkers publishers, British export fashion, Patrick UK, Fabergé, Harry Fenton 

suits, BBC og London weekend televison. Hann átti þrjú fyrirtæki á sínum 

tíma en þau voru Kevin Keegan Investments, Kevin Keegan Enterprises og  

Kevin Keegan sports and leisure. Öll þessi fyrirtæki voru skráð á eyjunni  Isle 

of Man þar sem skattar eru ekki nema 21 % (Dunning og Malcolm, 2003). 

Eftir því sem íþróttir urðu alheimsvæddari með fjölmiðlum og 

styrktaraðilum varð til ný starfsstétt, umboðsmenn. Umboðsmenn eru 

milliliðurinn í efnahagslegum samskiptum íþróttastjarna, íþróttafélaga, 

styrktaraðila, forgöngumanna,  auglýsingaaðila og sjónvarpsfyrirtækja. Í 

nútíma íþróttum eru umboðsmenn mjög mikilvægir því hver og einn vill að 

sinna hagsmuna sé gætt og gott betur en það. Umboðsmenn fá 

þóknunargjald fyrir sína vinnu frá ofangreindum aðilium (Shropshire, Davis 

og Duru, 2016). 

 

2.7.4.1 Stórfyrirtæki eigna sér íþróttagreinar ? 

Yfirmenn stórra fyrirtækja áttuðu sig fljótt á því að íþróttir hafa 

tilfinningalegt gildi hjá áhorfendum. Yfirleitt er það tilfinningalegt á þann 

veg að áhorfandinn fylgist mjög grant með sínu liði eða leikmönnum í hvaða 

keppni sem er. Þetta tilfinningalega sem vísað er í er fyrst og fremst 

skemmtanagildi og spennugildi. Stór fyrirtæki sjá peningalegan ávinning í 

því að vera bendluð við viðburði sem veita fólki gleði og ánægju 

(Pennington, 2004). Stórfyrirtæki sem styrkja stóra íþróttaviðburði á borð 

við risamót í golfi, tennis og formúlu 1 keppnir vita hvaða kostir fylgja því. 

Þetta er ekki einungis gríðarlega stór auglýsingavettvangur heldur vald yfir 

öðrum styrktaraðilum því þeir minni eiga litla möguleika á að koma sér á 

framfæri (Coakley og Pike, 2009). 
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Sjónvarpsfyrirtæki styrkja íþróttaviðburði svo þeir geti stjórnað þeirra 

eigin dagskrá, sem dæmi má nefna Premier League á Bretlandi. Þar  geta 

þeir raðað leikjunum upp þannig að stóru liðin keppa aldrei innbyrðis á 

sama tíma. Þetta er gert til þess að auka áhorfið á hvern einasta leik 

(Coakley og Pike, 2009). 

 

2.7.5 Áhrif peninga á íþróttastarfsemina – íþróttafélög á Íslandi 

Íþróttafélög hérlendis sem tilheyra ÍSÍ eru að mestu rekin með tekjuliðum 

eins og auglýsingatekjum, æfingagjöldum og íþróttaviðburðum sem tengjast 

félaginu. Þáttur sveitarfélaganna er einnig stór partur af tekjum félaganna. 

(Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006).  

Stærstu gjaldliðirnir hjá hverju félagi fyrir sig eru launa- og 

verktakagreiðslur og rekstrarkostnaður íþróttamannvirkja. Ferðakostnaður 

félaganna er einnig mjög hár en hann fer eftir staðsetningu félagsins. Hann 

getur verið  töluvert hærri hjá félagi á landsbyggðinni heldur en hjá félagi á 

höfuðborgarsvæðinu (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 2014). 

Tekjur íþróttafélaga innan ÍSÍ voru teknar saman árið 2012 og voru þær 

um  11.4 milljarður íslenskra króna. Tekjuliðirnir voru sem hér segir:  

framlög og styrkir um  4.7 milljarður, æfingagjöld um 1.6 milljarður, 

félagsgjöld um 1.1milljarður , húsa- og vallarleigutekjur um 900 milljónir, 

tekjur af mótum um 807 milljónir, auglýsingatekjur um 415 milljónir og 

annað um 1.8 milljarður (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 2014). 

Gjöld íþróttafélaga innan ÍSÍ voru tekin saman árið 2012 og voru þau um 

11.1 milljarður íslenskra króna. Gjaldliðirnir voru sem hér segir : Launa- og 

verktakagreiðslur um  4.7 milljarður, rekstur mannvirkja um 1,7 milljarður, 

styrkir til deilda um 822 milljónir,ferðakostnaður vegna móta innanlands um 

451 milljónir, rekstur skrifstofu um 447 milljónir, ferðakostnaður vegna 

móta erlendis um 121 milljónir og annað um 2.4 milljarður (Þórólfur 

Þórlindsson, o.fl., 2014). 

Útgjöld Íslenska ríkisins til íþróttamála árið 2013 voru um 455 milljónir 

íslenskra króna en hafa hæst verið um 543 milljónir íslenskra króna árið 

2008. Mennta- og menningarmálaráðuneytið sér um megnið af 

útgjöldunum til íþróttamála frá íslenska ríkinu. Velferðarráðuneytið sér svo 

um útjgöld til íþróttamála í formi endurhæfingar og sjúkrahjálpar. Þeir 

útgjaldaliðir hafa verið um 20 milljónir á hverju ári (Þórólfur Þórlindsson, 

o.fl., 2014). 
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Styrkir sveitarfélaganna til æskulýðs- og  íþróttamála hafa síðastliðin ár 

verið um 20 milljarðar íslenskra króna. Þessir styrkir eru svo nýttir í 

íþróttaiðkun, rekstur mannvirkja, rekstur félagsmiðstöðva og fleira sem 

tengist æskulýðs- og íþróttamálum (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 2014). 

 

2.7.5.1 Verðmæt íþróttafélög  – Eigendur 

Eigendur félaga eru ýmist opinberir aðilar eða einkafyrirtæki en getur líka 

verið blanda af hvoru tveggja. Þá geta hluthafar átt félagið en einkafyrirtæki 

leikvöllinn sem eru svo með samninga við styrktaraðila og fjölmiðlafyrirtæki 

(Horne, Tomlinson og Whannel, 1999). 

Eigendur félaga eru oftar en ekki miklir viðskiptamenn sem eiga góðan 

pening fyrir og sjá tækifæri í að auka við veldi sitt með því að eignast 

íþróttafélag. Ef liðinu gengur vel geta opnast dyr fyrir góða 

styrktarsamninga frá fyrirtækjum og fjölmiðlum (Horne, Tomlinson og 

Whannel, 1999). 

Eigendurnir hafa vald til þess að ráða til sín íþróttamenn rétt eins og að 

leysa þá undan samningi. Eigendurnir stjórna því hversu langt tímabilið hjá 

sínu liði er, það er að segja fjöldi leikja og æfinga á undirbúningstímabili og 

lengd æfingatímabils eftir að leiktímabilið klárast hjá liðunum (Jarvie og 

McGuire, 1994). 

Helstu tekjulindir eigenda hjá verðmætum íþróttafélögum koma frá 

miðasölu á leiki, fjölmiðlatekjum, tekjum sem skila sér á leikvellinum 

sjálfum, leyfisgjöldum og söluvarningi sem  tengist íþróttafélaginu. (Coakley 

og Pike, 2009). Einn mesti kostnaður sem félög standa frammi fyrir er 

launakostnaður starfsmanna. Þá þurfa félög að reiða sig mikið á tekjur frá 

fjölmiðlum og styrktaraðilum til þess að standa undir launakostnaði 

leikmanna. Alan Sugar, fyrrverandi formaður Tottenham Hotspur, kallaði 

þessi áhrif ´prune juice economics´ því í raun fara megnið af tekjunum sem 

félagið fær inn fer út sem launakostnaður (Jarvie og Thornton, 2012).  

Íþróttamennirnir eru eign eigendanna sem vilja sjá lítið annað en 

árangur. Eigendur geta hagnast mjög vel á því að þeirra liðum gangi vel.  Til 

að mynda voru auðæfi Jack Walker eiganda Blackburn Rovers árið 1992 

metin á 360 milljón pund. Auðæfi David Thompson eiganda Queens Park 

Rangers árið 1992 metin á 350 milljón pund (Jarvie og McGuire, 1994). 

Eigendur íþróttafélaga réttlæta íþróttaviðburði á sínum íþróttavöllum 

fyrir almenningi í nágrenninu með nokkrum megin rökum. Leikvellirnir og 

íþróttafélagið eru atvinnuskapandi fyrir almenning. Uppbygging leikvanga í 

borgum kemur sér vel fyrir efnahagskerfið á hverjum stað fyrir sig. 
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Íþróttafélög draga að sér ýmiskonar viðskipti til borgarinnar hvort sem það 

er með beinum fjármununum eða ómetanlegri fjölmiðlaumfjöllum um 

borgina og landsvæðið. Sú umfjöllun á að draga að ferðamenn til 

borgarinnar. Íþróttafélagið býr einnig til jákvæð félagsleg og tilfinningaleg 

viðbrögð hjá almenningi sem eykur samfélagslega samstöðu borgaranna 

(Coakley og Dunning, 2000). 

 

2.7.6 Styrkir, styrktarsamningar og verðmæti liða 

Það hefur færst í aukana að félög í Evrópu leyti til Asíu eftir leikmönnum og 

styrktarsamningum. Félögin leitast eftir því að kaupa þekkta leikmenn frá 

þessum löndum í von um að áhorfið og sala á varningi aukist þar. Frá árinu 

2005 hefur Clasgow Celtic Football Club samið við leikmenn á borð við 

kínversku varnarmennina Du Wei og Zheng Zhi, japanska landsliðmannin 

Shunsuke Nakamura. Manchester United eitt vinsælasta lið heims keypti  

Suður-kóreska landsliðsmanninn Park ji Sung og samdi við hann til nokkurra 

ára er það talið hafa skilað Manchester United tugum milljóna punda í 

tekjur í gegnum umfjöllun og varning í Asíu (Jarvie og Thornton, 2012). 

Helstu styrktarsamningar fyrir íþróttaviðburði árið 2009 voru afhjúpaðir 

og þar sátu vetrar Ólympíuleikarnir í Sochi 2014 á toppnum. Rostelecom 

Telecommunication Russia og Megafon Telecommunications Russia styrktu 

vetrar Ólympíuleikana hvor um sig um 260 milljónir. Í þriðja og fjórða sæti 

voru vetrar Ólympíuleikarnir einnig með 180 milljónir bandaríkjadala frá 

Aeroflot Airlines Russia og Rosneft Oil/Petrol Russia. Samtals eru þetta 880 

milljónir bandaríkjadala sem Rússnesk fyrirtæki styrktu vetrar 

Ólympíuleikana (Jarvie og Thornton, 2012).  

Manchester United var á toppnum yfir verðmætustu lið heims árið 2009. 

Það var metið á 1,83 milljarða bandaríkjadali með tekjur upp á 459 milljónir 

bandaríkjadala. Næst á eftir var Dallas Cowboys sem er lið í Ameríska 

fótboltanum en það var metið á 1,65 milljarða bandaríkjadollara með tekjur 

upp á 280 milljón bandaríkjadala(Jarvie og Thornton, 2012). Þrátt fyrir að 

enda í fimmta sæti í ensku úrvalsdeildinni og komast ekki í meistaradeild 

evrópu voru heildartekjur Manchester United  árin 2015-2016 um 685 

milljón dali. Auglýsingatekjur námu 354 milljón dollurum sem var  36,3 % 

aukning milli ára. Tekjur frá styrktaraðilum voru 213 milljón dolllarar sem 

var 3,4 % aukning  milli ára. Tekjur frá sölu á varningi og leyfisgjöldum námu 

129 milljón dollurum sem var 208 % aukning milli ára. Þessi aukning á milli 

ára í sölu á varningi og leyfisgjöldum má rekja til nýs samnings sem 
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Manchester United gerði við sportvörumerkið Adidas í ágúst 2015 (Ozanian, 

2016).  

2.7.7 Spilling - veðmál 

Það virðist hafa færst í aukana á síðastliðnum áratugum að spilling sé að 

lýta dagsins ljós í íþróttum. Það mætti rekja það til þess vaxandi 

peningaflæðs sem er í íþróttum. Helstu spillingartengdu tilfellin sem hafa 

komið fram í gegnum tíðina eru lyfjahneyksli, tilraunir til að hafa áhrif á 

úrslit leikja í íþróttum eða heimalið/gestgjafalið fá ákveðið forskot frá 

dómurum eða utanaðkomandi aðilum (Masters, 2015). 

Almenningur gengur út frá því að íþróttum sé stjórnað og að þær séu 

leiknar á eins heiðarlegan máta og mögulegt er. Ef það traust er brotið er 

hægt að tengja það við spillingu. Að íþróttir séu leiknar á heiðarlegan máta 

þýðir að íþróttamenn hagi undirbúningi sínum eftir settum reglum og að 

keppnisleikurinn fari fram með eðlilegum hætti. Reglur verða að vera 

samdar á réttum grundvelli og þeim verður að vera famfylgt. Dómarar innan 

sem utan vallar eiga að fylgja þessum reglum sem og  dómstólar. Þetta á 

líka við um það þegar menn eru að misnota aðstöðu sýna í ólöglegum 

veðmálum (Masters, 2015). 

Íþróttasamband í hverju landi  á að tryggja að farið sé eftir siðareglum í 

íþróttum. Siðareglur eru samdar til þess að farið sé eftir þeim og eiga ekki 

að vera yfir neina hafnar. Sama hvort um sé að ræða stjórnarmann eða 

þátttakanda þá á alltaf að lúta reglum sambandsins. Helstu siðareglur 

Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands eru eftirfarandi: forðast að upp komi 

staða um hagsmunaárekstra, hlutleysi í samskiptum við önnur samtök og 

opinberar stofnanir, misbjóða ekki virðingu einstaklinga eða hópi 

einstaklinga útfrá kynferði, þjóðerni, menningu eða öðru, þiggja aldrei 

mútur, taka aldrei við umboðslaunum fyrir störf þín, taka aldrei þátt í 

veðmálum, virða trúnaðarskyldur og taka ekki við gjöfum ef verðmæti 

þeirra er umfram það sem eðlilegt getur talist (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 2011). 

Árið 2006 komst upp um stórt spillingarmál í ítalskri knattspyrnu þar sem 

lið í efstu tveimur deildunum voru viðriðin við málið. Þar áttu hátt settir 

menn innan félaganna og samtök dómara að hafa átt með sér sterkt 

tengslanet þar sem ákveðnir dómarar voru valdnir á leiki. Dómararnir áttu 

að hafa þegið mútur fyrir að hjálpa tilteknum liðum að ná fram stigum í 

mörgum leikjum. Þekktustu liðin sem voru flækt í þetta mál voru Juventus, 

A.C. Milan, Fiorentina, Lazio, Reggina. Juventus var dæmt niður um deild og 

voru titlar fyrir árin 2005 og 2006 dæmdir af þeim. Einstaka dómarar hafa 
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einnig verið dregnir til saka ásamt yfirmönnum knattspyrnufélaganna 

(Boncelli og Fella, 2006). 

Í maí 2015 voru nokkrir háttsettir stjórnarmenn innan FIFA handteknir í 

tengslum við mútumál, peningaþvætti og svik. Þessi spillingarmál teygja 

anga sýna út um allan heim og spanna síðustu tuttugu árin. Nýlegustu 

dæmin um spillingu eru mútugreiðslur í sambandi við val á staðsetningu 

fyrir heimsmeistaramótin í fótbolta. Það kom upp á yfirborðið að háttsettir 

menn innan FIFA hafi þegið mútugreiðslur frá nefndarmönnum sem sjá um 

mál Qatar varðandi heimsmeistaramótið 2022. Æðstu yfirmenn FIFA Sepp 

Blatter og Michel Platini voru reknir og dæmdir í 8 ára bann frá öllu sem 

tengdist knattspyrnu en það var siðanefnd FIFA sem komst að þeirri 

niðurstöðu (BBC, 2015). 

Við val á liðum í útsláttarkeppni í íþróttum er oftast notast við kúlur í skál 

sem innihalda nafn liðs. Þannig er nánast ómögulegt að sá sem dregur viti 

hvaða lið hann velur upp úr skálinni. Sepp Blatter fyrrverandi forseti FIFA 

segir að auðvelt sé að hafa áhrif á slíkt val með því að annað hvort  hita eða 

frysta ákveðnar kúlur. Hann segist hafa orðið vitni af slíku í aðdraganda af 

drætti sem tilheyrði UEFA. Blatter neitar ásökunum um að hafa látið þetta 

viðgangast þegar hann var yfirmaður hjá FIFA (The Guardian, 2016). 

Veðmál hafa lengi vel fylgt íþróttum og þá hafa umsvif þeirra aukist 

síðastliðna áratugi. Áhorfendur sem stunda veðmál þrífast á því að spá fyrir 

um útkomu ýmiskonar leikja, viðburða og eiga möguleikann á því að græða 

pening í staðinn (Udovicic, 1998).  

Það er hægt að sjá bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar á veðmálum. Þær 

jákvæðu eru þær að veðmál geta dregið að stóran hluta áhorfenda sem 

kannski hafa lítinn áhuga á íþróttum yfir höfuð. Neikvæðu hliðarnar eru að 

þær geta oft tengst hliðrun á úrslitum leikja, svindli og þróun neðjanjarðar 

íþrótta sem eru drifnar áfram af veðmálum (Coakley og Pike, 2009). 

2.7.8 Áhrif peninga á íþróttirnar sjálfar 

Óíþróttamannsleg hegðun er daglegt brauð í atvinnumannaíþróttum nú til 

dags. Hegðun þeirra er að verða óreglulegri og árásagjarnari á mörgum 

sviðum (Silva, 1983). Það er mikið um harkaleg brot, ljótt orðbragð, 

leikaraskap og notkun ólöglegra efna til þess að auka frammistöðu sína 

(Maddox, 2012). Það virðist vera að eftir því sem íþróttin sé markaðsett 

hærra því meiri hvatning sé fyrir íþróttamenn að svindla. Þar spila inn í 

hlutir eins og styrktarsamningar, bónusgreiðslur og fleira sem íþróttamenn 

geta hagnast á með sigri (Maddox, 2012). 
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Þeir íþróttamenn sem eru sjálfhverfir skilgreina árangur í gegnum sigur 

og yfirburði á andstæðingnum. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að 

íþróttamenn sem eru sjálfhverfir eru mun líklegri til þess að sýna af sér 

óíþróttamannslega hegðun (Kavussanu og Roberts, 2001).  

Allt frá árinu 1969 hefur Webb rannsakað viðhorf atvinnumanna í 

íþróttum. Hans helstu niðurstöður eru þær að eftir því sem íþróttamenn 

eldast virðast viðhorf þeirra til íþrótta færast nær atvinnu heldur en leik. 

Aðalmarkmiðið virðist vera að sigra en minni áhersla er lögð á sanngirni og 

heiðarleika (Webb, 1993). 

2.7.8.1 Frammistöðuaukandi lyf 

Heiðarleiki og sanngirni , hvort sem um þau er rætt í fræðum eða íþróttum,  

eru undir stöðugri pressu þegar kemur að frammistöðuaukandi lyfjum. 

Frammistöðuaukandi lyfin hafa þann tilgang að veita íþróttamanninum 

aukið forskot. Einnig eru þau ætluð til þess að halda í við aðra íþróttamenn, 

hvort sem þeir hafi neitt frammistöðuaukandi lyfja eða ekki (Maddox, 

2012). Í rannsókn sem Donohue framkvæmdi á 198 gagnfræðinemum og 

menntaskólanemum sem stunduðu íþróttir kom í ljós að  þeir fundu fyrir 

aukinni pressu að notast við frammistöðuaukandi lyf (Donohue, 2007). 

Íþróttamenn sjá í sumum tilfellum enga aðra leið en að notast við 

frammistöðuaukandi lyf til þess að verða samkeppnishæfir við aðra 

íþróttamenn innan sömu greinar (Wiefferink, o.fl., 2008). 

Samkvæmt Preston og Szymanski (2003) eru það einna helst fjórar 

ástæður fyrir því að notkun ólöglegra efna geta verið hættuleg íþróttum og 

íþróttamönnum. Það hafa neikvæð áhrif á heilsu einstaklinga, gefa 

íþróttamönnum forskot fram yfir aðra og dregur einnig úr bæði áhuga og 

mannorði íþrótta. 

Notkun frammistöðuaukandi lyfja hefur ekki eingöngu áhrif á 

íþróttamanninn sjálfan heldur samfélagið í heild. Íþróttamenn eru og eiga 

að vera fyrirmyndir sem lifa heilbrigðum og hollum lífstíl. Ef sú ímynd er 

brotin, sem dæmi að íþróttamaður er sakaður um að notast við 

árangursbætandi lyf, fara menn að efast um afrek íþróttamannsins, 

íþróttagreinarinnar, íþróttasamtakanna og íþróttafélaganna (Dimant og 

Deutscher, 2015). 

Síendurteknar ásakanir og sannanir fyrir því að íþróttamenn séu að 

notast við árangursbætandi lyf í tilteknum íþróttagreinum hafa afleiðingar. 

Almenningur fer að missa trúverðuleika á íþróttagreinunum. Þar má nefna 

atvinnu hjólreiðar sem dæmi en Lance Armstrong hefur verið sviftur nánast 
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öllum sínum titlum vegna árangursbætandi lyfja (Dimant og Deutscher, 

2015). 

Helstu ólöglegu árangursbætandi lyfin á markaðnum í dag eru 

amfetamín, betablokkarar, adrenvirk lyf, vaxtarhormón, þvagræsilyf, 

bólgueyðandi gigtarlyf, kalsíumblokkarar, pseudóefedrín, koffein, vítamín í 

óhóflegu magni, vefaukandi sterar og fleira. Öll þessi lyf eru mjög skaðleg 

heilsu einstaklinga þegar til lengri tíma er litið (Mottram, 2005). 

World Anti-doping agency áætlaði að árskostnaður árið 2013 yrði á bilinu 

229 – 500 milljón bandaríkjadollara við að taka 270.000 lyfjapróf (Maenning 

, 2014). 

Iðkendur sem notuðust við anabólíska stera voru uppteknari af ytri 

verðlaunum sem tengdust íþróttum, peningum og athygli og  sýndu þeir 

minni merki íþróttamannslegrar hegðunar (Chantal, Soubranne og Brunel, 

2009). 

2.7.8.2 Reglubreytingar í íþróttum 

Reglur í íþróttum hafa tekið nokkrum stakkaskiptum í gegnum tíðina. Þessar 

breytingar hafa í raun ekki haft þau áhrif að þau breyti markmiðum og 

tilgangi íþróttanna heldur hafa þessar breytingar frekar verið gerðar í 

viðskiptalegum tilgangi. Þessar breytingar hafa þann tilgang að þær flýta 

aðgerðum, auka skor, jafna út keppni, hámarka dramatík og útvega leikhlé í 

formi auglýsingahlés. Sem dæmi má nefna að fótboltareglum var breytt í 

stórum keppnum svo að leikirnir myndu ekki enda með jafntefli. Þá hafa 

allskonar afbrigði af hinni hefðbundnu framlengingu verið kynnt til 

sögunnar svo sem silfurmark og gullmark. Ef ekki er skorað í framlengingu 

þá fer leikurinn í vítaspyrnukeppni. Tennisstigum var breytt til þess að þau 

hentuðu betur inn í sjónvarpsdagskrá víðsvegar um heiminn. Í keppnum 

eins og Fa cup þá taka stóru liðin ekki þátt fyrr en eftir ákveðið margar 

umferðir. Því þá gætu lið úr neðri deildum komist lengra, mætt svo stóru 

liðunum og sigrað þau (Coakley og Pike, 2009). 

2.7.9 Stórmót í keppnisíþróttum – Hin hliðin 

Athyglisvert var að sjá framgöngu FIFA í tengslum við uppbyggingu í 

kringum heimsmeistaramótið í Brasilíu 2014. Þar mátti greinilega sjá að 

eiginhagsmunir Fifa réðu úrslitum varðandi val á staðsetningu og hvernig 

hún var framkvæmd. Hugmyndafræðin hjá Fifa virðist ganga út á það að 

velja land þar sem hægt er að verða sér út um ódýrt landsvæði undir 

leikvang, ódýru vinnuafli og ódýrum efnivið. Þegar uppi er staðið græða þeir 
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meira þannig en að byggja upp leikvang í til dæmis vestur evrópu landi þar 

sem allt ofantalið myndi vera mun kostnaðarsamara.  

Það er að mörgu að huga þegar þjóð heldur heimsmeistaramót en þar 

ber helst að nefna leikvelli sem verða að standast lágmarkskröfur um fjölda 

og öryggi. Margt mátti læra af heimsmeistaramótinu í Suður Afríku árið 

2010 en þar var einnig mikil uppbygging á völlum og samgöngum fyrir mótið 

líkt og átti eftir að gerast í Brasilíu. Efnahagslegar og samfélagslegar 

aðstæður voru einnig keimlíkar í löndunum tveimur (Cornelissen, 2012). 

Það ríkti bjartsýni í augum flestra Brasilíubúa eftir að skýrslan hjá Ernst & 

Young Consultanst kom út árið 2011. Hún spáði því að efnahagur Brasilíu 

myndi blómstra eftir heimsmeistaramótið árið 2014. Þar spáðu þeir því að 

heimsmeistaramótið myndi blása 73 milljörðum bandaríkjadala inn í 

brasilíska efnahagskerfið og um 32 milljarðar bandaríkjadala sem myndi 

renna beint til almennings. Þetta átti allt að gerast  á fjögurra ára tímabili, 

eða frá 2010 – 2014. Heimsmeistaramótið átti auk þess að skapa vinnu fyrir 

3,6 milljón manns á hverju ári fram að móti (Ernst and Young Terco, 2011). 

 

Mynd 1. Störf sem skapast áttu í tengslum við heimsmeistaramótið í Brasilíu árið 
2014 

Á myndinni hér fyrir ofan má sjá störfin sem áttu að skapast í kringum 

heimsmeistaramótið árið 2014 í Brasilíu. Þar ber helst að nefna störf sem 

snúa að byggingariðnaði, þjónustu, fasteignum, samgöngum ogmatvælum 

svo eitthvað sé nefnt. Allt leit þetta mjög vel út þegar litið var fram í tímann 
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en þegar það fór að nálgast heimsmeistaramótið að þá fór ýmislegt að 

koma í ljós. Í apríl 2014 var gefið út að í þeim tólf borgum sem áttu að halda 

heimsmeistaramótið var 51 % aukning í skuldum hjá hinu opinbera. Aðeins 

tvær af þessum tólf borgum skiluðu hagnaði. Þetta má rekja til þess að 

störfin sem áttu að skapast í kringum heimsmeistaramótið skiluðu sér aldrei 

frá hugmyndaborðinu, þá aðallega í kringum ferðamannaiðnaðinn og í 

byggingariðnaðinn. Erfitt reyndist að fá fjárfestar til að fjármagna hin ýmsu 

verkefni sem tengdust heimsmeistaramótinu (Paula, 2014). 

Á tímabilinu 2009 – 2013 fór brasilíska þjóðin ítrekað í verkfall til þess að 

mótmæla þessum aðgerðum stjórnvalda. Verkamenn fóru í verkfall tuttugu 

og sex sinnum á þessu tímabili en þeir vildu bæta launakjör sín. Þessi 

verkföll skiluðu árangri eða um það bil 1 – 7 % hækkana á grunnlaunum 

verkamanna sem unnu í byggingariðnaði í kringum heimsmeistaramótið. 

Sumarið 2013 urðu allsherjarmótmæli á götum úti í Brasilíu þar sem fólk var 

búið að fá sig fullsatt af aðgerðum stjórnvalda og FIFA í sambandi við 

heimsmeistaramótið. Það að einblína á að byggja stóra leikvanga sem 

notaðir eru í takmarkaðan tíma fyrir peninga sem þjóðin á er algjörlega 

óviðunandi. Þegar hægt væri að nota peningana í það að byggja upp 

heilbrigðis- og menntakerfið (Zirin, 2013).  

Mótmælendur vildu meina að þessar uppbyggingar hjá FIFA í Brasilíu 

væri nýfrjálshyggjustefna í sinni sterkustu mynd. Það er að segja að 

stjórnvöld og FIFA taka pening úr sameiginlegum sjóði almennings og færa 

þá yfir á einkarekna aðila eða fjárfesta. Það er eins ólýðræðislegt og það 

gerist enda vilja flestir þegnar ríkis sjá peningana sína fara í eitthvað annað 

en uppbyggingu á risastórum leikvöngum sem verða svo notaðir í 

takmörkuðu magni (Zirin, 2014). Almenningi þótti heldur róttækilegar 

aðgerðir í garð þeirra sem buggju í favelas hverfinu í Rio sem er 

fátækrahverfið. Þar þurfti fólkið að flýja heimili sín vegna þess að stjórnvöld 

vildu gera ímynd höfuðborgarinnar betri (Paula, 2014). Samkvæmt Terres 

de hommes var um 250,000 manns hótað því að þau þyrftu að yfirgefa 

heimili sín eða þau látin fara sökum framkvæmda, aðallega 

vegaframkvæmda, í þessum tólf borgum sem héldu heimsmeistaramótið 

(Wilson, 2014). Í Rio de Janeiro voru þau tilneydd til þess að flytja í um 60 

km fjarlægð frá upphaflegu heimkynnum sínum. Sem gerði þeim mjög erfitt 

fyrir í að sækja vinnu, skóla og fleira. Þetta er fólk sem býr við sárafátækt og 

slíkir  búferlaflutningar geta haft mjög neikvæðar afleiðingar. Það er mun 

líklegra til þess að hætta í vinnu, skóla og leiðast út á villigötur í lífinu. 

Margir leiðast út í heim fíkniefna, vændis og innbrota/þjófnaðar til þess eins 

að geta framfleytt sér og sínum. Þessi þróun verður svo til þess að landið 

nær ekki að rífa sig upp úr þessari miklu efnahagslegu krísu sem þeir eru 
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búnir að koma sér í. Í júlí árið 2014 kom yfirlýsing frá Brasilískum yfirvöldum 

um það að aðeins þrjátíu og fimm þúsund manns hefðu neyðst til að færa 

sig um set sökum framkvæmda. (Paula, 2014).  
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Mynd 2. Heildarkostnaður við heimsmeistaramótið í Brasilíu árið 2014 

 

Á myndinni hér að ofan gefur að líta sundurliðaðan kostnað við 

heimsmeistaramótið árið 2014. Hann var í heildina rúmlega 13 billjónir. 

Mestur var kostnaðurinn við stórar framkvæmdir í samgöngum, flugvöllum , 

vegakerfi og enduruppbyggingu leikvalla.  

Í þeim tólf borgum sem leikirnir voru haldnir, voru helstu 

framkvæmdirnar gerðar á vegakerfinu og voru stoppistöðvar fyrir 

samgöngur uppfærðar. Í upphafi var lagt upp með það að gera 

neðanjarðarlestarkerfi í þessum tólf borgum sem ætti svo að leysa 

samgöngumálin til lengri tíma litið. Þar eyðir fólk yfir tveim tímum til og frá 

vinnu í gömlum lestum og rútum. Eins og með annað þá gátu einungis tvær 

borgir af tólf skilað neðanjarðarlestinni af sér á tilætluðum tíma, það voru 

Recife og Fortaleza. Hinar borgirnar skiptu um skoðun og fóru að þróa BRT 

eða bus rapid transit. Þeir ferja einungis helminginn af fólki sem lestarkerfið 

hefði tekið og ferðast á aðeins 20-30 kílómetra hraða í umferðinni. Þrátt 

fyrir að það hafi ekki tekist að búa til lestarkerfi í öllum borgum að þá gengu 

samgöngur til og frá leikvöngunum vel. Það komu ekki upp nein alvarleg 

vandamál í tengslum við BRT og virtust heimsmeistaramótsgestir vera hinir 

ánægðustu með þessa lausn (Paula, 2014). 

Í reglugerð FIFA segir skýrt að leikvangarnir eigi að vera tilbúnir tveimur 

árum áður en flautað er til leiks í opnunarleik heimsmeistaramótsins. Í mars 
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2014 var ennþá verið að vinna í síðasta vellinum en það var Sao Paulo‘s 

Arena Corinthians, þar sem opnunarleikur milli Brazilíu og Króatíu átti að 

fara fram 12. Júní 2014 (Conti, 2014). 

Talið að rúmlega þrjár milljónir manna hafi mætt á alla sextíu og fjóra 

leikina sem var í takt við spánna fyrir heimsmeistaramótið. 

Heildarkostnaðurinn við uppbyggingu leikvanganna  var rúmlega 4 billjónir 

bandaríkjadala og var sú upphæð skráð sem opinber gjöld í Brasilíska 

hagkerfinu. Það gefur auga leið að Brasilíubúar fjármögnuðu þessar 

uppbyggingar nánast allar saman sjálfir (Paula, 2014). 

 

 

 

 

  

Mynd 3. Gjöld FIFA í tengslum við heimsmeistaramótið 2014 

Á myndinni hér að ofan gefur að líta gjöld sem FIFA þurfti að greiða í 

tengslum við heimsmeistaramótið. Þegar allir kosnaðarliðir voru taldir 
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saman var heildin 2,224 milljónir bandaríkjadalir. Öllu var tjaldað til á 

heimsmeistaramótinu og margar nýjungar litu dagsins ljós. Þar ber helst að 

nefna marklínutækni sem margir sérfræðingar efuðust um fyrir 

heimsmeistaramótið, töldu hana vera að skemma þennan einstaka leik sem 

fótboltinn er. Það er að segja að hann getur verið spilaður hvar sem er á 

fótboltavelli, úti á götu eða úti á túni. Með marklínutækninni væri verið að 

tæknivæða leikinn of mikið en annað kom á daginn. Þessi nýjung reyndist 

vera vel heppnuð en hún virkar á þann hátt að dómarinn fær titring í 

handlegginn þegar boltinn fer yfir línuna. Eins og sést á myndinni hér að 

ofan þá kostaði þessi marklínuvél 369 milljónir bandaríkjadala. Nú er þetta 

orðið staðalbúnaður í ensku úrvalsdeildinni og eflaust komið til að vera í 

fótboltaheiminum í framtíðinni. Hinir þrír stóru kostnaðarliðirnir eru 

framlög til nefnda á vegum FIFA, sjónvarpsframleiðslu og verðlaunapeninga. 

Þjóðin sem fer með sigur af hólmi fær allt að 35 milljónir bandaríkjadala í 

vinning (FIFA, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Tekjur FIFA í tengslum við heimsmeistaramótið 2014 

Á myndinni hér að ofan gefur að líta tekjur FIFA af heimsmeistaramótinu 

árið 2014. Þegar allir tekjuliðir eru teknir saman, þá eru þetta 4,826 milljónir 

bandaríkjadala í heildina. Um helmingur tekna af heimsmeistaramótinu árið 

2014 kemur frá sjónvarpsrétti sem sjónvarpsstöðvar út um allan heim 

keppast við að eigna sér. Næst stærsti tekjuliðurinn eru réttindi til að 

markaðssetja heimsmeistaramótið. Því næst koma smærri tekjuliðir eins og 

miðasala á leikina, leyfismál og fleira (FIFA, 2014). 

FIFA hefur gefið út yfirlýsingu frá sér varðandi þær ásakanir sem komu í 

tengslum við framgöngu þeirra í Brasilíu varðandi hina ýmsu hluti. Þar ber 

helst að nefna að gjöldin í kringum heimsmeistaramótið voru rúmlega 13 

milljarðar bandaríkjadala en FIFA greiddi aðeins gjöld fyrir rúmlega 2 
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milljarða bandaríkjadala. FIFA svarar því á þá leið að ekki voru allar þessar 

framkvæmdir, sem gerðar voru í borgunum tólf, beintengdar 

heimsmeistaramótinu. Þess í stað áttu þær að hjálpa landinu að þróast, 

hvort sem það hefði verið með bættum samgöngum eða stærri leikvöngum. 

Það er alfarið undir landinu komið hverju sinni í hversu stórar framkvæmdir 

það ætlar í fyrir heimsmeistaramótið, FIFA kemur eingöngu með tillögu að 

því að endurgera ýmsa hluti sem annars yrðu kannski ógerðir. FIFA var 

einnig ásakað um að hafa neytt Brasilíu til þess að hafa tólf leikvelli í fullri 

stærð. Þeir svöruðu því á þá leið að þeir hafi aldrei óskað eftir því að Brasilía 

þyrfti að hafa tólf leikvelli heldur fengi hvert heimaland að ráða hvort það 

hefði átta, tíu eða tólf leikvelli. Brasilíu nefndin valdi að gera upp eða byggja 

tólf leikvelli. Í framhaldinu urðu þeir einnig ásakaðir um það að fólk hafi 

neyðst til að flýja heimili sín í tengslum við enduruppbyggingu samgangna 

og leikvalla. FIFA neitaði öllum þeim ásökunum og sögðu að þeir hefðu ekki 

vitað til þess að nokkur maður hafi þurft að flýja, eða verið neyddur til að 

flytja út af heimili sínu í tenglsum við heimsmeistaramótið. FIFA tekur einnig 

skýrt fram að einn milljarður af þeim tveim milljörðum bandaríkjadala sem 

þeir eyddu í heimsmeistaramótið færi rakleiðis inn í Brasilískt efnahagskerfi. 

Hins vegar varð raunin sú að öllum þessum fjármunum var eytt í 

einhverskonar þjónustu sem tengdist heimsmeistaramótinu. 

Efnahagssérfræðingar frá FIFA hafa einnig komist að niðurstöðu um það að 

heimsmeistaramótið eigi eftir að skila Brasilísku efnahagskerfi í kringum 27 

milljarða bandaríkjadala á næstu árum (FIFA, 2015). 
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3 Aðferðir 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknaraðferðina, spurningarlistann, 

þátttakendur, samþykki skólastjórnenda, framkvæmd rannsóknar og  

úrvinnslu gagna. 

3.1 Hluti stærri rannsóknar 

Rannsóknin var fyrsti og annar áfangi í stærri rannsókn sem er undir 

handleiðslu Dr. Guðmundar Sæmundssonar. Sú rannsókn ber heitið Siðferði 

og gildi í íþróttum. Meginmarkmið þeirrar rannsóknar er að skoða meðal 

annars sem flesta hópa samfélagsins, viðhorf til íþrótta, einkum til siðferðis 

og gilda. Mjög fróðlegt verður að sjá útkomu úr þeirri rannsókn þar sem að 

úrtakið eru mismunandi hópar samfélagsins. Spurningalisti hans var 

betrumbætt útgáfa af spurningarlistanum sem notast var við í þessari 

rannsókn. Teknar voru út spurningar sem áttu ekki við og aðrar spurningar 

voru gerðar beinskeyttari. Fyrirlögn spurningalista er nú lokið og verið er að 

vinna úr niðurstöðunum. Fjöldi svara liggur fyrir og bárust um 1000 svör við 

spurningunum. Einnig væri gaman að bera saman niðurstöðurnar úr þessari 

rannsókn við niðurstöður úr rannsókn sem er í vinnslu hjá Magneu Dröfn 

Hlynsdóttur. Þar tekur hún fyrir spurningalistann í rannsókn Guðmundar 

Sæmundssonar, Siðferði og gildi í íþróttum, og leggur hann fyrir 

grunnskólakennara. 

Fyrsti og annar áfangi þessarar rannsóknar fólu í sér að semja 

spurningalista og leggja hann fyrir úrtak. Úrtakið voru 

framhaldsskólakennarar í fjórum framhaldsskólum á Íslandi. 

Spurningarlistinn var saminn af höfundi þessarar rannsóknar ásamt Sóley 

Kristmundsdóttir sem gerði meistararannsókn sem tengdist einnig 

viðhorfum og siðferði í íþróttum (Sóley Kristmundsdóttir, 2016). 

Spurningalistinn innihélt 51 spurningu, þar af voru sjö grunnspurningar og 

44 viðhorfsspurningar (sjá viðauka 1).   
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3.2 Rannsóknaraðferðin 

Rannsóknaraðferðin sem notast var við í þessari rannsókn var megindleg. 

Talið var að sú aðferð myndi geta svarað rannsóknarspurniningunum best. 

Megindleg rannsóknaraðferð byggir á því að safna saman gögnum úr úrtaki í 

gegnum mælitæki. Niðurstöður eru síðan unnar eftir settum reglum og ef 

þær eru nógu marktækar er hægt að álykta til um þýðið (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Að notast við lokaðan spurningalista hentaði vel vegna þess að með því 

var hægt að safna saman fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma. Sterk tengsl 

eru milli þess sem fólk segist gera og það geri í raun og veru. Það gerir 

spurningalista áreiðanlega að mati Þorláks Karlssonar sérfræðings á sviði 

aðferðafræði (Þorlákur Karlsson, 2003).   

Spurningarlistinn innihélt einungis lokaðar spurningar og var gengið út 

frá því að spurningarnar væru ekki leiðandi.  Gengið var úr skugga um það 

að spurningarlistinn væri auðskilinn og það færi ekki á mis hvað væri verið 

að spyrja um. Þess vegna voru notuð einföld orð og ekki var notast við 

skammstafanir (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Marktækur munur milli hópa var reiknaður með kí-kvaðrat prófi þar sem  

skoðað var hvort marktækur munur væri á hópunum innan breytunnar 

(Amalía Björnsdóttir, 2003). Krosstöflur voru settar upp í SPSS forritinu og 

voru tengsl breytana skoðuð vandlega (Kjartan Ólafsson, 2003).   Breyturnar 

sem kannaðar voru kyn, aldur og íþróttaiðkun. Öryggisbilið sem notast var 

við var 95% (p<0,05). 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru framhaldsskólakennarar í fjórum 

framhaldsskólum á Íslandi. Við val á framhaldsskólunum voru tveir hlutir 

hafði að leiðarljósi, staðsetning skólans annars vegar og 

kennslufyrirkomulag hans hins vegar. Því voru tveir framhaldsskólar á 

höfuðborgarsvæðinu valdir,  einn með bekkjarkerfi og hinn með 

áfangakerfi. Sömu forsendur giltu við val á tveimur landsbyggðarskólum. 

Úrtökin voru því Höfuðborgarsvæði-bekkjarkerfi (HBS-bekkjarkerfi), 

Höfuðborgarsvæði- áfangakerfi (HBS-áfangakerfi), Landsbyggðarsvæði- 

bekkjarkerfi (LBS- bekkjarkerfi) og Landsbyggðarsvæði- áfangakerfi (LBS- 

áfangakerfi). Spurningarlisti var sendur upphaflega á 285 

framhaldskólakennara í þessum fjórum skólum. Það voru alls 121 

framhaldskólakennari sem gaf sér tíma til þess að svara allri könnuninni.  
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Kynjahlutfallið í rannsókninni var 75 konur á móti 46 körlum.  

Aldurskiptingin á hópnum var frá 20 ára og yngri og upp í 60 ára og eldri.  

Í töflunni hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir fjöldatölum á 

fylgibreytunum. Fjöldatölunum er skipt eftir Höfuðborgarsvæði-bekkjarkerfi 

(HBS-bekkjarkerfi), Höfuðborgarsvæði áfangakerfi (HBS-áfangakerfi), 

Landsbyggðarsvæði- bekkjarkerfi (LBS-bekkjarkerfi) og Landsbyggðarsvæði- 

áfangakerfi (LBS- áfangakerfi), kyni, aldri og íþróttaiðkun.  

 

 

 
Fjöldatölur fyrir fylgibreytur. 

 
  

 

HBS-
bekkjarkerfi 

HBS-
áfangakerfi LBS-bekkjarkerfi LBS-áfangakerfi 

Allir (121) 17 44 27 33 

Kyn  
    

Karl (46) 9 19 8 10 

Kona (75) 8 25 19 23 

Aldur  
    

20 ára eða yngri (1) 0 1 0 0 

21 - 30 ára (4) 2 2 0 0 

31 - 40 ára (27) 3 6 11 7 

41 - 50 ára (34)  5 12 8 9 

51 - 60 ára (31) 4 10 5 12 

61 árs eða eldri (24) 3 13 3 5 

Íþróttaiðkun 
    

Virkir (105) 15 37 23 30 

Óvirkir (16) 2 7 4 3 

 

 

3.4 Leyfi fyrir rannsókn 

Haft var samband við skólastjórnendur bréfleiðis og var rannsóknin borinn 

undir þá (sjá viðhengi 1). Eftir að skólastjórnendur gáfu leyfi fyrir 

rannsókninni í sínum skóla var hafist handa við að útdeila 

spurningalistanum. Það var gert með tölvupósti á netföng 

framhaldskólakennaranna. Stjórnandi stóru rannsóknarinnar sem þessi er 
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hluti af hefur verið í sambandi við Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands og 

tilkynnt rannsóknina til Persónuverndar (tilkynning nr. S8069 frá 6.12.2016). 

3.5 Framkvæmd 

Við öflun gagna var stuðst við spurningakannanaforritið kannanir.is þar sem 

slegnar voru inn allar spurningarnar. Eftir það var hægt að opna 

spurningarkönnunina fyrir þátttakendum í gegnum vefslóð hjá kannanir.is. 

Vefslóðin var send á 285 netföng hjá umræddum framhaldsskólakennurum 

18. apríl 2015. Ein ítrekun var send út á öll netföngin stuttu seinna eða 27. 

apríl 2015. Alls bárust svör frá 121 framhaldsskólakennara í úrtakinu. 

Spurningarlistinn innihélt spurningar um tilgang íþrótta, mikilvægi íþrótta, 

siðferði íþróttafólks, siðferfði meðal þjálfara og kennara, siðferði meðal 

stjórnenda í íþróttafélögum,  peningar í íþróttum, trú og hjátrú og 

frammistöðu aukandi lyf í íþróttum (sjá viðauka 1).   

 

3.6 Úrvinnsla 

Úrvinnsla á gögnum fór að mestu fram í gegnum tölfræðiforritið SPSS og 

Microsoft Excel. Búnar voru til krosstöflur í SPSS og marktækni fundin. Í 

Microsoft Excel voru töflurnar útbúnar og að lokum færðar yfir í Microsoft 

Word. Í spurningarlistanum var aldurskiptingin 20 ára og yngri, 21 - 30 ára, 

31 - 40 ára, 41 - 50 ára, 51 - 60 ára og 61 árs og eldri. Við úrvinnslu á 

gögnum voru sameinaðir aldursflokkarnir 20 ára og yngri, 21 - 30 ára og 31-

40 ára í 40 ára og yngri vegna þess hve fáir þátttakendur voru í þessum 

flokkum.  Ekki voru birt svör úr öllum 44 viðhorfsspurningunum heldur 

einungis það sem talið var eiga við í rannsókninni, í heildina er fjallað um 

svör við 28 spurningum. Peningar í íþróttum, mikilvægi íþrótta, heiðarleiki 

og drengskapur í íþróttum, spillingaratriði innan íþrótta og sterar og lyf í 

íþróttum Þó verður gerð grein fyrir öllum svörum sem ekki birtust í 

niðurstöðukafla í viðhengi (sjá viðauka 2). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður spurningalista þar sem úrtakið 

var framhaldsskólakennarar úr  Höfuðborgarsvæði-bekkjarkerfi (HBS-

bekkjarkerfi), Landsbyggðarsvæði-bekkjarkerfi (LBS-bekkjarkerfi), 

Höfuðborgarsvæði-áfangakerfi (HBS-áfangakerfi) og Landsbyggðarsvæði-

áfangakerfi (LBS-áfangakerfi). Spurningarlistinn var samansettur úr 

spurningum sem fjölluðu um íslenskan raunveruleika. Einblínt verður á 

niðurstöður um peninga í íþróttum, aðrar niðurstöður má nálgast í viðhengi 

2 (sjá viðauka 2). Alls svöruðu 121 framhaldskólakennari öllum 

spurningunum af þeim 285 sem fengu boð um að svara. Kynjahlutfallið í 

rannsókninni var 75 konur á móti 46 körlum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

eru almennt ekki marktækar með tilliti til kyns, aldurs og íþróttaiðkunar en 

veita þó sterkar vísbendingar um hvað fólki finnst um peninga í íþróttum. 
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4.1  Almennt um peninga í íþróttum 

Þegar spurt var hvort þátttakendur væru sammála eða ósammála því að of 

miklir peningar væru í íþróttum almennt má sjá niðurstöður koma fram í 

töflu 1.  

 

Tafla 1 Ertu sammála eða ósammála því að of miklir peningar séu í íþróttum 
almennt? (Spurning. 16) 

 

 

Niðurstöður sýna að rúmlega 54% þátttakenda eru sammála því að það séu 

of miklir peningar í íþróttum almennt en ekki er tölfræðilega marktækur 

munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 

 

 

 

 Sammála Hvorki né Ósammála 

N = 120    

Allir 54,2 (65) 35 (42) 10,8 (13) 

Kyn % (n)    
Karl 63 (29) 23,9 (11) 13 (6) 

Kona 48,6 (36) 41,9 (31) 9,5 (7) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

45,2 (14) 48,4 (15) 6,5 (2) 

41-50 ára 64,7 (22) 26,5 (9) 8,8 (3) 
51-60 ára 54,8 (17) 29 (9) 16,1 (5) 
61 árs eða 

eldri 
50 (12) 37,5 (9) 12,5 (3) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 53,8 (56) 34,6 (36) 11,5 (12) 

Óvirkir 53,3 (8) 40 (6) 6,7 (1) 

Athugasemd: * Íþróttaiðkun er samsett úr tveimur breytum. 
Þeir sem flokkast sem „Virkir“ í breytunni „Íþróttaiðkun“ eru 
annars vegar þeir sem æfa íþróttir með íþróttafélagi og hins vegar 
þeir sem stunda hreyfingu utan íþróttafélags. „Óvirkir eru þeir 
sem gera hvorugt. Þessi athugasemd á við allar töflur hér eftir. 
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Þegar spurt var hvort þátttakendur væru sammála eða ósammála því að 

peningar væru almennt til skaða fyrir íþróttir má sjá niðurstöður koma fram 

í töflu 2.  

Tafla 2 Ertu sammála eða ósammála því að peningar séu almennt til skaða fyrir 
íþróttir? (Spurning . 17) 

 

 Sammála Hvorki né Ósammála 

N = 119    

Allir 31,9 (38) 47,9 (57) 20,2 (24) 

Kyn % (n)    
Karl 37 (17) 45,7 (21) 17,4 (8) 

Kona 28,8 (21) 49,3 (36) 21,9 (16) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

30 (9) 50 (15) 20 (6) 

41-50 ára 32,4 (11) 47,1 (16) 20,6 (7) 
51-60 ára 38,7 (12) 41,9 (13) 19,4 (6) 
61 árs eða 

eldri 
25 (6) 54,2 (13) 20,8 (5) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 29,1 (30) 48,5 (50) 22,3 (23) 

Óvirkir 53,3 (8) 40 (6) 6,7 (1) 

 

Niðurstöður sýna að tæplega 32% þátttakenda eru sammála því að peningar 

séu almennt til skaða fyrir íþróttir. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á 

svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var hvort þátttakendur teldu að sú þróun peningamála í 

íþróttum nútímans, að peningar skipti æ meira máli, væri ákjósanleg, má sjá 

niðurstöður koma fram í töflu 3.  

Tafla 3 Er sú þróun peningamála í íþróttum nútímans að peningar skipti æ meira 
máli ákjósanleg? (Spurning. 10) 

 

 Já Nei 

N = 117   

Allir 8,5 (10) 91,5 (107) 

Kyn % (n)   
Karl 11,4 (5) 88,6 (39) 

Kona 6,8 (5) 93,2 (68) 

Aldur % (n)   
40 ára eða 
yngri 

7,1 (2) 92,9 (26) 

41-50 ára 8,8 (3) 91,2 (31) 
51-60 ára 6,5 (2) 93,5 (29) 
61 árs eða 

eldri 
12,5 (3) 87,5 (21) 

Íþróttaiðkun 
% (n) 

  

Virkir 6,9 (7) 93,1 (94) 
Óvirkir 20 (3) 80 (12) 

 

Þannig telja 8,5% þátttakenda þá þróun ákjósanlega samanborið við 91,5% 

svarenda sem telja hana ekki ákjósanlega. Allir hópar virðast vera sammála 

um að þróun peningamála í íþróttum nútímans virðist ekki vera ákjósanleg. 

Ekki er tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri 

og íþróttaiðkun. 
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4.2 Fjárframlög til íþrótta 

Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda til þess að íslenska ríkið veiti meira 

fé til íþróttaiðkunar barna og unglinga má sjá niðurstöður koma fram í töflu 

4.   

Tafla 4 Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að íslenska ríkið veiti meira fé til 
íþróttaiðkunar barna og unglinga? (Spurning.8) 

 

 Fylgjandi Hvorki né Andvíg(ur) 

N = 119    

Allir 80,7 (96) 15,1 (18) 4,2 (5) 

Kyn % (n)    
Karl 84,8 (39) 10,9 (5) 4,3 (2) 

Kona 78,1 (57) 17,8 (13) 4,1 (3) 

Aldur % 
(n) 

   

40 ára 
eða yngri 

83,9 (26) 12,9 (4) 3,2 (1) 

41-50 ára 75,8 (25) 18,2 (6) 6,1 (2) 
51-60 ára 77,4 (24) 19,4 (6) 3,2 (1) 

61 árs 
eða eldri 

87,5 (21) 8,3 (2) 4,2 (1) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 80,6 (83) 16,5 (17) 2,9 (3) 

Óvirkir 80 (12) 6,7 (1) 13,3 (2) 

 

Þannig eru 80,7% þátttakenda fylgjandi því að íslenska ríkið veiti meira fé til 

íþróttaiðkunar barna og unglinga. Tæplega 90% þátttakenda úr elsta 

aldurshópnum (61 árs og eldri) eru fylgjandi því að íslenska ríkið veiti meira 

fé til íþróttaiðkunar barna og unglinga.  Ekki er tölfræðilega marktækur 

munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda til þess að íslenska ríkið veiti meira 

fé til afreksíþrótta má sjá niðurstöður koma fram í töflu 5.  

Tafla 5 Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að íslenska ríkið veiti meira fé til 
afreksíþrótta? (Spurning. 11) 

 

 Fylgjandi Hvorki né Andvíg(ur) 

N = 119    

Allir 61,3 (73) 28,6 (34) 10,1 (12) 

Kyn % (n)    
Karl 66,7 (30) 22,2 (10) 11,1 (5) 

Kona 58,1 (43) 32,4 (24) 9,5 (7) 

Aldur % 
(n) 

   

40 ára 
eða yngri 

60 (18) 30 (9) 10 (3) 

41-50 ára 67,6 (23) 20,6 (7) 11,8 (4) 
51-60 ára 54,8 (17) 38,7 (12) 6,5 (2) 

61 árs 
eða eldri 

62,5 (15) 25 (6) 12,5 (3) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 62,1 (64) 27,2 (28) 10,7 (11) 

Óvirkir 53,3 (8) 40 (6) 6,7 (1) 

 

Þannig eru  61,3% þátttakenda fylgjandi því að íslenska ríkið veiti meira fé til 

afreksíþrótta. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda 

eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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4.3 Atvinnumennska og greiðslur til íþróttamanna 

 

Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda til þess að afreksíþróttamenn fái 

greitt fyrir að stunda íþrótt sína má sjá niðurstöður koma fram í töflu 6.   

Tafla 6 Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að afreksíþróttamenn fá greitt fyrir að 
stunda íþrótt sína? (Spurning. 9) 

 

 Fylgjandi Hvorki né Andvíg(ur) 

N = 121    

Allir 63,6 (77) 30,6 (37) 5,8 (7) 

Kyn % (n)    

Karl 63 (29) 30,4 (14) 6,5 (3) 
Kona 64 (48) 30,7 (23) 5,3 (4) 

Aldur % 
(n) 

   

40 ára 
eða yngri 

75 (24) 21,9 (7) 3,1 (1) 

41-50 ára 70,6 (24) 23,5 (8) 5,9 (2) 
51-60 ára 51,6 (16) 45,2 (14) 3,2 (1) 

61 árs 
eða eldri 

54,2 (13) 33,3 (8) 12,5 (3) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 63,8 (67) 31,4 (33) 4,8 (5) 

Óvirkir 60 (9) 26,7 (4) 13,3 (2) 

 

 

Þá eru tæplega 64% þátttakenda fylgjandi því að afreksíþróttamenn fái 

greitt fyrir að stunda íþrótt sína. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á 

svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda til þess að laun karla séu almennt 

hærri í íþróttum en laun kvenna má sjá niðurstöður koma fram í töflu 7.  

    

Tafla 7 Telur þú eðlilegt eða óeðlilegt að laun karla séu almennt hærri í íþróttum 
en laun kvenna? (Spurning. 12) 

 

 Eðlilegt Hlutlaus Óeðlilegt 

N = 117    

Allir 8,5 (10) 9,4 (11) 82,1 (96) 

Kyn % (n)    

Karl 20,5 (9) 25 (11) 54,5 (24) 

Kona 1,4 (1) 0 (0) 98,6 (72) 

Aldur % 
(n) 

   

40 ára eða 
yngri 

3,2 (1) 9,7 (3) 87,1 (27) 

41-50 ára 9,1 (3) 0 (0) 90,9 (30) 

51-60 ára 6,5 (2) 9,7 (3) 83,9 (26) 

61 árs eða 
eldri 

18,2 (4) 22,7 (5) 59,1 (13) 

Íþróttaiðkun % (n)   

Virkir 6,9 (7) 10,8 (11) 82,4 (84) 

Óvirkir 21,4 (3) 0 (0) 78,6 (11) 

 

Niðurstöður sína að tæplega 82% þátttakenda töldu það óeðlilegt að laun 

karla væru almennt hærri í íþróttum en laun kvenna. Þannig er tölfræðilega 

marktækur munur á viðhorfi kynjanna en karlar eru líklegri en konur til að 

telja það eðlilegt, (x2(2)=36,451, p<0,05). Sömuleiðis er marktækur munur 

eftir aldri þátttakenda en svarendur í elsta aldurshópnum eru líklegri en 

aðrir til að telja það eðlilegt að laun karla séu almennt hærri í íþróttum en 

kvenna, (x2(6)=12,688, p<0,05). Ekki er tölfræðilega marktækur munur eftir 

íþróttaiðkun þátttakenda.  
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda til þess að laun í hópíþróttum 

almennt séu hærri en laun í einstaklingsíþróttum má sjá niðurstöður koma 

fram í töflu 8.  

Tafla 8 Telur þú eðlilegt að laun íþróttamanna í hópíþróttum almennt séu hærri 
en laun í einstaklingsíþróttum? (Spurning. 13) 

 

 Eðlilegt Hlutlaus Óeðlilegt 
N = 118    

Allir 9,3 (11) 21,2 (25) 69,5 (82) 

Kyn % (n)    
Karl 24,4 (11) 31,1 (14) 44,4 (20) 

Kona 0 (0) 15,1 (11) 84,9 (62) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

3,3 (1) 23,3 (7) 73,3 (22) 

41-50 ára 9,1 (3) 15,2 (5) 75,8 (25) 
51-60 ára 9,7 (3) 25,8 (8) 64,5 (20) 
61 árs eða 

eldri 
16,7 (4) 20,8 (5) 62,5 (15) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 7,8 (8) 24,3 (25) 68 (70) 

Óvirkir 20 (3) 0 (0) 80 (12) 

 

Niðurstöður sína að tæplega 70% þátttakenda telja það óeðlilegt að laun í 

hópíþróttum almennt séu hærri en laun í einstaklingsíþróttum. Þannig er 

tölfræðilega marktækur munur á viðhorfi kynjanna en karlar eru líklegri en 

konur til að telja það eðlilegt, (x2(2)=27,793, p<0,05). Sömuleiðis er 

marktækur munur eftir íþróttaiðkun þátttakenda en þeir sem eru óvirkir 

telja það eðlilegt að laun íþróttamanna í hópíþróttum séu almennt hærri en 

laun í einstaklingsíþróttum, (x2(2)=6,016, p<0,05). Ekki er tölfræðilega 

marktækur munur eftir aldri þátttakenda. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort peningar hafi 

áhrif á liðaval íþróttamanns má sjá niðurstöður koma fram í töflu 9.  

Tafla 9 Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að peningar hafi áhrif á liðaval 
íþróttamanns? (Spurning.14) 

 

 Líklegt Hvorki né Ólíklegt 
N = 118    

Allir 89,8 (106) 6,8 (8) 3,4 (4) 

Kyn % (n)    
Karl 93,5 (43) 4,3 (2) 2,2 (1) 

Kona 87,5 (63) 8,3 (6) 4,2 (3) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

93,3 (28) 3,3 (1) 3,3 (1) 

41-50 ára 84,8 (28) 6,1 (2) 9,1 (3) 
51-60 ára 87,1 (27) 12,9 (4) 0 (0) 
61 árs eða 

eldri 
95,8 (23) 4,2 (1) 0 (0) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 90,2 (92) 5,9 (6) 3,9 (4) 

Óvirkir 86,7 (13) 13,3 (2) 0 (0) 

 

Niðurstöður sína að tæplega 90% þátttakenda telja það líklegt að peningar 

hafi áhrif á liðaval íþróttamanns samanborið við rúmlega 3% þátttakenda 

sem telja það ólíklegt. Þá er ekki tölfræðilega marktækur munur á svörum 

þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort peningar hafi 

áhrif á viðhorf íþróttamanns til íþróttarinnar má sjá niðurstöður koma fram í 

töflu 10.  

Tafla 10 Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að peningar hafi áhrif á viðhorf 
íþróttamanns til íþróttarinnar? (Spurning.15) 

 

 Líklegt Hvorki né Ólíklegt 
N = 118    

Allir 67,8 (80) 23,7 (28) 8,5 (10) 

Kyn % (n)    
Karl 80,4 (37) 15,2 (7) 4,3 (2) 

Kona 59,7 (43) 29,2 (21) 11,1 (8) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

63,3 (19) 30 (9) 6,7 (2) 

41-50 ára 58,8 (20) 23,5 (8) 17,6 (6) 
51-60 ára 73,3 (22) 26,7 (8) 0 (0) 
61 árs eða 

eldri 
79,2 (19) 12,5 (3) 8,3 (2) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 65,7 (67) 25,5 (26) 8,8 (9) 

Óvirkir 80 (12) 13,3 (2) 6,7 (1) 

 

Aðeins 8,5% þátttakenda telja það ólíklegt að peningar hafi áhrif á viðhorf 

íþróttamanns til íþróttarinnar á meðan tæplega 68% þátttakenda telja það 

líklegt. Ekki er  tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda eftir 

kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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4.4 Íþróttastjórnendur 

Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort að spilling myndi 

fyrirfinnast meðal stjórnenda íþróttafélaga eða –sambanda má sjá 

niðurstöður koma fram í töflu 11. 

Tafla 11 Telur þú að spilling fyrirfinnist meðal stjórnenda íþróttafélaga eða -
sambanda? (Spurning.18) 

 

 Já Nei Veit ekki 
N = 120    

Allir 68,3 (82) 4,2 (5) 27,5 (33) 

Kyn % (n)    
Karl 63 (29) 6,5 (3) 30,4 (14) 

Kona 71,6 (53) 2,7 (2) 25,7 (19) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

74,2 (23) 6,5 (2) 19,4 (6) 

41-50 ára 82,4 (28) 0 (0) 17,6 (6) 
51-60 ára 54,8 (17) 0 (0) 45,2 (14) 
61 árs eða 

eldri 
58,3 (14) 12,5 (3) 29,2 (7) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 68,3 (71) 4,8 (5) 26,9 (28) 

Óvirkir 66,7 (10) 0 (0) 33,3 (5) 

 

Niðurstöður sína að rúmlega 68% þátttakenda telja að spilling fyrirfinnist 

meðal stjórnenda íþróttafélaga eða –sambanda. Þannig er tölfræðilega 

marktækur munur á aldri þátttakenda en þátttakendur 41-50 ára telja að 

spilling fyrirfinnist á meðal stjórnenda meira en aðrir aldurshópar, 

(x2(6)=14,896, p<0,05). Ekki er tölfræðilega marktækur munur  á svörum 

þátttakenda eftir kyni og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakanda gagnvart því hvort spilling 

fyrirfinndist frekar meðal karlkyns eða kvenkyns stjórnenda innan 

íþróttahreyfingarinnar má sjá niðurstöður koma fram í töflu 12.  

 

Tafla 12 Hvort telur þú að spilling fyrirfinnist frekar meðal karlkyns eða kvenkyns 
stjórnenda innan íþróttahreyfingarinnar? (Spurning.19) 

 

  Karlkyns 
stjórnenda 

Báðir 
hópar 

svipaðir 

Kvenkyns 
stjórnenda 

N = 117    

Allir 57,3 (67) 42,7 (50) 0 (0) 

Kyn % (n)    
Karl 56,5 (26) 43,5 (20) 0 (0) 

Kona 57,7 (41) 42,3 (30) 0 (0) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

46,7 (14) 53,3 (16) 0 (0) 

41-50 ára 60,6 (20) 39,4 (13) 0 (0) 
51-60 ára 61,3 (19) 38,7 (12) 0 (0) 
61 árs eða 

eldri 
60,9 (14) 39,1 (9) 0 (0) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 55,9 (57) 44,1 (45) 0 (0) 

Óvirkir 64,3 (9) 35,7 (5) 0 (0) 

 

Hér vekur athygli að enginn þátttakandi  telur að spilling fyrirfinnist frekar 

meðal kvenkyns stjórnenda en karlkyns stjórnenda. Hins vegar telja rúmlega 

57% þátttakenda að spilling fyrirfinnist frekar meðal karkyns stjórnenda en 

kvenkyns stjórnenda. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á svörum 

þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun.  
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort að stjórnendur 

íþróttafélaga hafi persónulegan hag sinn að leiðarljósi við samningarborðið 

fremur en félagsins má sjá niðurstöður koma fram í töflu 13. 

  

Tafla 13 Hvort telur þú það líklegt eða ólíklegt að stjórnendur íþróttafélaga hafi 
persónulegan hag sinn að leiðarljósi við samningarborðið fremur en 
félagsins? (Spurning.20) 

 

 Líklegt Hvorki né Ólíklegt 
N = 120    

Allir 32,5 (39) 40,8 (49) 26,7 (32) 

Kyn % (n)    
Karl 34,8 (16) 34,8 (16) 30,4 (14) 

Kona 31,1 (23) 44,6 (33) 24,3 (18) 

Aldur % (n)    
40 ára eða yngri 16,1 (5) 58,1 (18) 25,8 (8) 

41-50 ára 38,2 (13) 38,2 (13) 23,5 (8) 
51-60 ára 41,9 (13) 32,3 (10) 25,8 (8) 

61 árs eða eldri 33,3 (8) 33,3 (8) 33,3 (8) 

Íþróttaiðkun % 
(n) 

   

Virkir 27,9 (29) 44,2 (46) 27,9 (29) 
Óvirkir 66,7 (10) 13,3 (2) 20 (3) 

 

Þannig er tölfræðilega marktækur munur eftir íþróttaiðkun þátttakenda en 

þeir sem eru óvirkir telja það líklegt að stjórnendur íþróttafélaga hafi 

persónulegan hag sinn að leiðarljósi við samningarborðið fremur en 

félagsins í hópíþróttum , (x2(2)=9,422, p<0,05). Ekki er tölfræðilega 

marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni og aldri. 
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4.5 Fæðubótarefni, sterar og lyf 

Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda til þess að nota fæðurbótaefni til  

þess að ná betri árangri í íþróttum má sjá niðurstöður koma fram í töflu 14.  

Tafla 14 Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota fæðubótaefni til þess að ná 
betri árangri í íþróttum? (Spurning.35) 

 

 Fylgjandi Hlutlaus Andvíg(ur) 

N = 118    

Allir 12,7 (15) 27,1 (32) 60,2 (71) 

Kyn % (n)    
Karl 10,9 (5) 34,8 (16) 54,3 (25) 

Kona 13,9 (10) 22,2 (16) 63,9 (46) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

22,6 (7) 19,4 (6) 58,1 (18) 

41-50 ára 12,5 (4) 28,1 (9) 59,4 (19) 
51-60 ára 9,7 (3) 25,8 (8) 64,5 (20) 
61 árs eða 

eldri 
4,2 (1) 37,5 (9) 58,3 (14) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 13,7 (14) 25,5 (26) 60,8 (62) 

Óvirkir 0 (0) 40 (6) 60 (9) 

 

Niðurstöður sína að tæplega 13% þátttakenda eru fylgjandi því að nota 

fæðubótaefni til þess að ná betri árangri í íþróttum samanborið við 60,2% 

þátttakenda sem eru því andvígir. Einnig eru tæplega 23% þátttakenda 40 

ára og yngri fylgjandi því að nota fæðubótaefni til þess að ná betri árangri í 

íþróttum. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda eftir 

kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorft þátttakenda til þess að nota ólögleg efni á borð 

við anabólíska stera til þess að ná betri árangri í íþróttum má sjá 

niðurstöður koma fram í töflu 15.  

Tafla 15 Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota ólögleg efni á borð við 
anabólíska stera til þess að ná betri árangri í íþróttum? (Spurning.36) 

 

 Fylgjandi Hlutlaus Andvíg(ur) 
N = 119    

Allir 0 (0) 1,7 (2) 98,3 (117) 

Kyn % (n)    
Karl 0 (0) 0 (0) 100 (46) 

Kona 0 (0) 2,7 (2) 97,3 (71) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

0 (0) 0 (0) 100 (31) 

41-50 ára 0 (0) 6,1 (2) 93,9 (31) 
51-60 ára 0 (0) 0 (0) 100 (31) 
61 árs eða 

eldri 
0 (0) 0 (0) 100 (24) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 0 (0) 1,9 (2) 98,1 (101) 

Óvirkir 0 (0) 0 (0) 100 (15) 

 

Niðurstöður sína að rúmlega 98% þátttakenda eru á móti því að nota 

ólögleg efni á borð við anabólíska stera til þess að ná betri árangri í 

íþróttum. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda eftir 

kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda til þess  að nota önnur lyf eða efni 

til þess að ná betri árangri í íþróttum má sjá niðurstöður koma fram í töflu 

16.   

 

Tafla 16 Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota önnur lyf eða efni til þess að 
ná betri árangri í íþróttum? (Spurning.37) 

 

 Fylgjandi Hlutlaus Andvíg(ur) 

N = 121    

Allir 0 (0) 6,6 (8) 93,4 (113) 

Kyn % (n)    
Karl 0 (0) 8,7 (4) 91,3 (42) 

Kona 0 (0) 5,3 (4) 94,7 (71) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

0 (0) 15,6 (5) 84,4 (27) 

41-50 ára 0 (0) 2,9 (1) 97,1 (33) 
51-60 ára 0 (0) 0 (0) 100 (31) 
61 árs eða 

eldri 
0 (0) 8,3 (2) 91,7 (22) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 0 (0) 6,7 (7) 93,3 (98) 

Óvirkir 0 (0) 6,7 (1) 93,3 (14) 

 

Niðurstöður sína að rúmlega 93% þátttakenda eru á móti því að nota önnur 

lyf eða efni til þess að ná betri árangri í íþróttum. Ekki er tölfræðilega 

marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart lyfjaprófum í 

keppnisgreinum má sjá niðurstöður koma fram í töflu 17.  

 

Tafla 17 Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) lyfjaprófum í keppnisgreinum? 
(Spurning.38) 

 

 Fylgjandi Hlutlaus Andvíg(ur) 

N = 120    

Allir 98,3 (118) 0,8 (1) 0,8 (1) 

Kyn % (n)    
Karl 97,8 (45) 2,2 (1) 0 (0) 

Kona 98,6 (73) 0 (0) 1,4 (1) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

93,5 (29) 3,2 (1) 3,2 (1) 

41-50 ára 100 (34) 0 (0) 0 (0) 
51-60 ára 100 (31) 0 (0) 0 (0) 
61 árs eða 

eldri 
100 (24) 0 (0) 0 (0) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 98,1 (102) 1 (1) 1 (1) 

Óvirkir 100 (15) 0 (0) 0 (0) 

 

Niðurstöður sína að rúmlega 98% þátttakenda eru sammála því að notast 

eigi við lyfjapróf í keppnisgreinum. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á 

svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var hvort þátttakendur væru sammála því að eftirlit með 

lyfjanotkun þyrfti að vera meira í keppnisíþróttum má sjá niðurstöður koma 

fram í töflu 18.  

 

Tafla 18 Telur þú að eftirlitið með lyfjanotkun þurfi að vera meira í 
keppnisíþróttum? (Spurning.39) 

 

 Sammála Hvorki né Ósammála 

N = 119    

Allir 79,8 (95) 17,6 (21) 2,5 (3) 

Kyn % (n)    

Karl 87 (40) 13 (6) 0 (0) 

Kona 75,3 (55) 20,5 (15) 4,1 (3) 

Aldur % (n)    

40 ára eða 
yngri 

80,6 (25) 19,4 (6) 0 (0) 

41-50 ára 82,4 (28) 8,8 (3) 8,8 (3) 

51-60 ára 74,2 (23) 25,8 (8) 0 (0) 

61 árs eða 
eldri 

82,6 (19) 17,4 (4) 0 (0) 

Íþróttaiðkun % (n)   

Virkir 79,8 (83) 17,3 (18) 2,9 (3) 

Óvirkir 78,6 (11) 21,4 (3) 0 (0) 

 

Niðurstöður sína að tæplega 80% þátttakenda eru sammála því að eftirlit 

með lyfjanotkun þurfi að vera meira í keppnisíþróttum  samanborið við 

2,5% svarenda sem eru því ósammála. Ekki er tölfræðilega marktækur 

munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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4.6 Gildi íþrótta 

Þegar spurt var hvort þátttakendur væru sammála því að íþróttaiðkun hafi 

góð áhrif á líkamlega heilsu einstaklings má sjá niðurstöður koma fram í 

töflu 19.   

 

Tafla 19 Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 
líkamlega heilsu einstaklings? (Spurning.41) 

 

 Sammála Hvorki né Ósammála 

N = 118    

Allir 95,8 (113) 3,4 (4) 0,8 (1) 

Kyn % (n)    
Karl 93,5 (43) 4,3 (2) 2,2 (1) 

Kona 97,2 (70) 2,8 (2) 0 (0) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

96,8 (30) 3,2 (1) 0 (0) 

41-50 ára 94,1 (32) 2,9 (1) 2,9 (1) 
51-60 ára 93,3 (28) 6,7 (2) 0 (0) 
61 árs eða 

eldri 
100 (23) 0 (0) 0 (0) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 95,1 (98) 3,9 (4) 1 (1) 

Óvirkir 100 (14) 0 (0) 0 (0) 

 

Niðurstöður sína að tæplega 96% þátttakenda eru sammála um að 

íþróttaiðkun hafi góð áhrif á líkamlega heilsu einstaklings. Þannig eru allir 

þátttakendur sem eru óvirkir í íþróttaiðkun og 61 árs og eldri sammála um 

það að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á líkamlega heilsu einstaklings. Ekki er 

tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og 

íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort  

íþróttahreyfingin þyrfti að vera duglegri við það að auglýsa starfsemi sína og 

mikilvægi má sjá niðurstöður koma fram í töflu 20.  

 

Tafla 20 Telur þú að íþróttahreyfingin þurfi að vera duglegri við það að auglýsa 
starfsemi sína og mikilvægi? (Spurning.43) 

 

 Já Nei 
N = 118   

Allir 66,9 (79) 33,1 (39) 

Kyn % (n)   
Karl 75,6 (34) 24,4 (11) 

Kona 61,6 (45) 38,4 (28) 

Aldur % (n)   
40 ára eða 
yngri 

75,9 (22) 24,1 (7) 

41-50 ára 64,7 (22) 35,3 (12) 
51-60 ára 51,6 (16) 48,4 (15) 

61 árs eða eldri 79,2 (19) 20,8 (5) 

Íþróttaiðkun % 
(n) 

  

Virkir 68,6 (70) 31,4 (32) 
Óvirkir 53,3 (8) 46,7 (7) 

 

Niðurstöður sína að tæplega 67% þátttakenda eru sammála því að 

íþróttahreyfingin þyrfti að vera duglegri við að auglýsa starfsemi sína og 

mikilvægi  samanborið við rúmlega 33 % svarenda sem telja þess ekki þurfa. 

Ekki er tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri 

og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort að 

íþróttahreyfingin legði meiri áherslu á árangur í íþróttum eða að ná til allra 

má sjá niðurstöður koma fram í töflu 21.  

  

Tafla 21 Hvort telur þú að íþróttahreyfingin leggi meiri áherslu á árangur í 
íþróttum eða að ná til allra? (Spurning.44) 

 

 Þau leggja 
meiri áherslu 

á árangur 

Hlutlaus Þau leggja 
meiri áherslu á að 

ná til allra 
N = 119    

Allir 65,5 (78) 22,7 (27) 11,8 (14) 

Kyn % (n)    
Karl 54,3 (25) 28,3 (13) 17,4 (8) 

Kona 72,6 (53) 19,2 (14) 8,2 (6) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

63,3 (19) 23,3 (7) 13,3 (4) 

41-50 ára 79,4 (27) 5,9 (2) 14,7 (5) 
51-60 ára 61,3 (19) 25,8 (8) 12,9 (4) 
61 árs eða 

eldri 
54,2 (13) 41,7 (10) 4,2 (1) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 63,1 (65) 23,3 (24) 13,6 (14) 

Óvirkir 80 (12) 20 (3) 0 (0) 

 

Niðurstöður sína að rúmlega 65% þátttakenda telja að íþróttahreyfingin 

leggi meiri áherslu á árangur samanborið við tæplega 12% þátttakenda sem 

telja að íþróttahreyfingin leggi meiri áherslu á að ná til allra. Ekki er 

tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og 

íþróttaiðkun.  
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4.7 Heiðarleiki í íþróttum 

Þegar spurt var hvort þátttakendur væru sammála því að íþróttamenn megi 

brjóta af sér ef það er í þágu íþróttarinnar má sjá niðurstður koma fram í 

töflu 22.  

Tafla 22 Ert þú sammála eða ósammála því að íþróttamenn megi brjóta af sér ef 
það er í þágu íþróttarinnar? (Spurning.45) 

 

 Sammála Hvorki né Ósammála 

N = 119    

Allir 3,4 (4) 5 (6) 91,6 (109) 

Kyn % (n)    
Karl 2,2 (1) 8,9 (4) 88,9 (40) 

Kona 4,1 (3) 2,7 (2) 93,2 (69) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

0 (0) 9,7 (3) 90,3 (28) 

41-50 ára 5,9 (2) 0 (0) 94,1 (32) 
51-60 ára 6,5 (2) 6,5 (2) 87,1 (27) 
61 árs eða 

eldri 
0 (0) 4,3 (1) 95,7 (22) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 2,9 (3) 4,9 (5) 92,2 (95) 

Óvirkir 6,7 (1) 0 (0) 93,3 (14) 

 

Niðurstöður sína að tæplega 92% þátttakenda eru ósammála því að 

íþróttamenn megi brjóta af sér ef það er í þágu íþróttarinnar. Ekki er 

tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og 

íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var hvort þátttakendur væru sammála því að íþróttamenn séu 

góðar fyrirmyndir má sjá niðurstöður koma fram í töflu 23.  

 

Tafla 23 Ert þú sammála eða ósammála því að íþróttamenn séu góðar 
fyrirmyndir? (Spurning.46) 

 

 Sammála Hvorki né Ósammála 

N = 119    

Allir 74,8 (89) 18,5 (22) 6,7 (8) 

Kyn % (n)    
Karl 76,1 (35) 15,2 (7) 8,7 (4) 

Kona 74 (54) 20,5 (15) 5,5 (4) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

90 (27) 10 (3) 0 (0) 

41-50 ára 67,6 (23) 23,5 (8) 8,8 (3) 
51-60 ára 74,2 (23) 19,4 (6) 6,5 (2) 
61 árs eða 

eldri 
66,7 (16) 20,8 (5) 12,5 (3) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 73,8 (76) 20,4 (21) 5,8 (6) 

Óvirkir 80 (12) 6,7 (1) 13,3 (2) 

 

Niðurstöður sína að tæplega 75% þátttakenda eru sammála því að 

íþróttamenn séu góðar fyrirmyndir  samanborið við tæplega 7% 

þátttakenda sem eru því ósammála. Einnig telja 90% þátttakenda 40 ára 

eða yngri að íþróttamenn séu góðar fyrirmyndir á meðan tæplega 67% 

þátttakenda 61 árs eða eldri eru því sammála. Ekki er tölfræðilega 

marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort að íþróttamenn 

sýni almennt drengskap og heiðarleika má sjá niðurstöður koma fram í töflu 

24.  

Tafla 24 Telur þú að íþróttamenn sýni almennt drengskap og heiðarleika? 
(Spurning.47) 

 

 Já Nei Veit ekki 
N = 119    

Allir 63,9 (76) 8,4 (10) 27,7 (33) 

Kyn % (n)    
Karl 62,2 (28) 15,6 (7) 22,2 (10) 

Kona 64,9 (48) 4,1 (3) 31,1 (23) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

58,1 (18) 3,2 (1) 38,7 (12) 

41-50 ára 63,6 (21) 12,1 (4) 24,2 (8) 
51-60 ára 61,3 (19) 12,9 (4) 25,8 (8) 
61 árs eða 

eldri 
75 (18) 4,2 (1) 20,8 (5) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 62,1 (64) 7,8 (8) 30,1 (31) 

Óvirkir 73,3 (11) 13,3 (2) 13,3 (2) 

 

Þannig eru tæplega 64% þátttakenda sammála því að íþróttamenn sýni 

almennt drengskap og heiðarleika. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á 

svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort drengskapur og 

heiðarleiki meðal íþróttamanna fari vaxandi eða minnkandi má sjá 

niðurstöður koma fram í töflu 25.  

 

Tafla 25 Telur þú að drengskapur og heiðarleiki meðal íþróttamanna fari vaxandi 
eða minnkandi? (Spurning.48) 

 

 Vaxandi Hvorki né Minnkandi 

N = 118    

Allir 11 (13) 64,4 (76) 24,6 (29) 

Kyn % (n)    
Karl 8,7 (4) 60,9 (28) 30,4 (14) 

Kona 12,5 (9) 66,7 (48) 20,8 (15) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

6,7 (2) 76,7 (23) 16,7 (5) 

41-50 ára 14,7 (5) 55,9 (19) 29,4 (10) 
51-60 ára 9,7 (3) 61,3 (19) 29 (9) 
61 árs eða 

eldri 
13 (3) 65,2 (15) 21,7 (5) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 9,7 (10) 65 (67) 25,2 (26) 

Óvirkir 14,3 (2) 64,3 (9) 21,4 (3) 

 

Þannig eru tæplega 25% þátttakenda á því að drengskapur og heiðarleiki 

meðal íþróttamanna fari minnkandi. Ekki er tölfræðilega marktækur munur 

á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri og íþróttaiðkun.
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort þeir teldu að 

karlkyns eða kvenkyns íþróttamenn sýni almennt meiri drengskap og 

heiðarleika má sjá niðurstöður koma fram í töflu 26.  

Tafla 26 Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttamenn sýni almennt meiri 
drengskap og heiðarleika? (Spurning.49) 

 

 Karlkyns 
íþróttamenn 

Báðir 
hópar 

svipaðir 

Kvenkyns 
íþróttamenn 

N = 116    

Allir 1,7 (2) 79,3 (92) 19 (22) 

Kyn % (n)    
Karl 4,4 (2) 68,9 (31) 26,7 (12) 

Kona 0 (0) 85,9 (61) 14,1 (10) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

0 (0) 83,3 (25) 16,7 (5) 

41-50 ára 0 (0) 71,9 (23) 28,1 (9) 
51-60 ára 0 (0) 93,5 (29) 6,5 (2) 
61 árs eða 

eldri 
8,7 (2) 65,2 (15) 26,1 (6) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 1 (1) 79,2 (80) 19,8 (20) 

Óvirkir 7,1 (1) 78,6 (11) 14,3 (2) 

 

Niðurstöður sína að tölfræðilega marktækur munur er á viðhorfi kynjanna 

en karlar eru líklegri en konur til að telja að kvenkyns íþróttamenn sýni 

almennt meiri drengskap og heiðarleika, (x2(2)=6,461, p<0,05). Sömuleiðis 

er marktækur munur eftir aldri þátttakenda en þeir sem eru á aldrinum 41-

50 ára telja að kvenkyns íþróttamenn sýni almennt  meiri drengskap og 

heiðarleika heldur en þátttakendur á aldrinum 51-60 ára, (x2(6)=14,413, 

p<0,05). Ekki er tölfræðilega marktækur munur eftir íþróttaiðkun 

þátttakenda. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort þeir teldu að 

drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða minni meðal íþróttamanna en 

annarra má sjá niðurstöður koma fram í töflu 27.  

Tafla 27 Telur þú að drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða minni meðal 
íþróttamanna en annarra? (Spurning.50) 

 

 Meiri Báðir 
hópar 

svipaðir 

Minni 

N = 117    

Allir 12 (14) 82,9 (97) 5,1 (6) 

Kyn % (n)    
Karl 17,8 (8) 71,1 (32) 11,1 (5) 

Kona 8,3 (6) 90,3 (65) 1,4 (1) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

3,3 (1) 93,3 (28) 3,3 (1) 

41-50 ára 11,8 (4) 82,4 (28) 5,9 (2) 
51-60 ára 10 (3) 83,3 (25) 6,7 (2) 
61 árs eða 

eldri 
26,1 (6) 69,6 (16) 4,3 (1) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 11,8 (12) 83,3 (85) 4,9 (5) 

Óvirkir 14,3 (2) 78,6 (11) 7,1 (1) 

 

Niðurstöður sína að 12% þátttakenda telja að drengskapur og heiðarleiki sé 

meiri á meðal íþróttamanna en annarra. Þannig er tölfræðilega marktækur 

munur á viðhorfi kynjanna en konur eru líklegri en karlar til að telja að báðir 

hópar sýni af sér drengskap og heiðarleika, (x2(2)=8,396, p<0,05). Ekki er 

tölfræðilega marktækur munur eftir aldri og íþróttaiðkun þátttakenda. 
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Þegar spurt var um viðhorf þátttakenda gagnvart því hvort þeir teldu að 

drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða minni innan íþróttahreyfingarinnar 

en meðal annarrra í samfélaginu má sjá niðurstöður koma fram í töflu 28.  

 

Tafla 28 Telur þú að drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða minni innan 
íþróttahreyfingarinnar en meðal annarra í samfélaginu? (Spurning.51) 

 

 Meiri Báðir 
hópar 

svipaðir 

Minni 

N = 118    

Allir 10,2 (12) 83,1 (98) 6,8 (8) 

Kyn % (n)    
Karl 15,2 (7) 71,7 (33) 13 (6) 

Kona 6,9 (5) 90,3 (65) 2,8 (2) 

Aldur % (n)    
40 ára eða 
yngri 

3,2 (1) 87,1 (27) 9,7 (3) 

41-50 ára 8,8 (3) 85,3 (29) 5,9 (2) 
51-60 ára 9,7 (3) 83,9 (26) 6,5 (2) 
61 árs eða 

eldri 
22,7 (5) 72,7 (16) 4,5 (1) 

Íþróttaiðkun % (n)   
Virkir 11,5 (12) 81,7 (85) 6,7 (7) 

Óvirkir 0 (0) 92,3 (12) 7,7 (1) 

 

Niðurstöður sína að rúmlega 10% þátttakenda telja að drengskapur og 

heiðarleiki sé meiri innan íþróttahreyfingarinnar en meðal annarra í 

samfélaginu. Þannig er tölfræðilega marktækur munur á viðhorfi kynjanna 

en karlar eru líklegri en konur til að telja að drengskapur og heiðarleiki sé 

minni innan íþróttahreyfingarinnar, (x2(2)=7,413, p<0,05). Ekki er 

tölfræðilega marktækur munur eftir aldri og íþróttaiðkun þátttakenda. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf framhaldsskólakennara á 

því hvaða áhrif peningar hafi á íþróttasiðferði og hvort munur væri á 

svörum þátttakenda eftir kyni, aldri eða þátttöku í íþróttum. Það fengust 

svör frá 121 framhaldsskólakennara af þeim 285 sem fengu boð um 

þátttöku í rannsókninni, sem gerir svarhlutfall upp á 42,4%.  

Svar við fyrri rannsóknarspurningunni sem lögð var fyrir þátttakendur er 

að peningar virðast hafa nokkur áhrif á íþróttasiðferði. Þátttakendur voru  

sammála um að auka ætti siðgæði innan íþrótta. Voru þeirra viðhorf einnig 

á þá leið að missskipting launa væri til staðar í íþróttum, oft á tíðum ríkti 

spilling í kringum íþróttir, að þróun peningamála nútímans væri ekki á réttri 

leið, íþróttamenn láti peningana ráða þegar kemur að liðavali og að 

fjárveitingar ríkisins til íþrótta- og æskulýðsmála mættu vera hærri.  

Þegar litið er á svar við seinni rannsóknarspurningunni þá var ekki mikill 

munur á svörum þátttakenda eftir kyni, aldri eða þátttöku í íþróttum. Þó var 

munur og mátti sjá marktækni í einstaka spurningum sem sneru að launum,  

spillingu og heiðarleika í íþróttum. 

Úrtakið var þó ekki nógu stórt til þess að alhæfa um viðhorf annarra 

framhaldskólakennara, hvað þá almennings á Íslandi. Niðurstöðurnar gefa 

einungis vísbendingar um það hvað fólki finnst. 

5.1 Almennt um peninga í íþróttum 

Rúmlega helmingur þátttakenda í þessari rannsókn telur að það séu 

almennt of miklir peningar í íþróttum. Það voru rúmlega 30% þátttakenda 

sem töldu að peningar væru til skaða fyrir íþróttirnar. Árið 2012 komu um 

900 milljónir íslenskra króna sem tekjur í gegnum íslenska knattspyrnu. 

Þetta eru peningar frá FIFA, UEFA, sjónvarpsréttur, leikmannaskipti og fleira 

(Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 2014).  

Tryggja verður að peningarnir sem skapast í gegnum íþróttir hér á landi 

sem og um allan heim rati á rétta staði. Gert er ráð fyrir því að  peningarnir 

fari í viðhald á íþróttamannvirkjum, í barna- og unglingastarf, rekstur félaga 

og fleira sem tengist íþróttafélögum (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 2014). Þó 

hafa fréttir undanfarin ár bent á það að stjórnarmenn og fleiri sem koma að 
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fjármálum íþróttafélaga séu að misnota aðstöðu sína. (BBC, 2015). Það 

þyrfti að setja strangari reglur við brotum á þessum atriðum til þess að 

þetta sverti ekki orðspor íþrótta. Þegar kemur að fjármálum á allt að vera 

upp á borðinu, hvort sem það eru tekjur eða gjöld (Þórólfur Þórlindsson, 

o.fl., 2014). 

Þá voru rúmlega 90% þátttakenda í þessari rannsókn sem töldu þróun 

peningastefnunnar í nútíma íþróttum ekki vera ákjósanlega. Mikið af 

íþróttum eru að söluvæðast þar sem hagnaðurinn af íþróttinni vegur hærra 

en allt hitt sem fylgir hreyfingunni. Söluvæddum íþróttagreinum er yfirleitt 

stjórnað af þeim sem græða á umfjölluninni og áhorfinu. Þar getur verið 

samspil með eigendum, framkvæmdarstjórum, styrktaraðilum, 

umboðsmönnum, auglýsendum og starfsfólki fjölmiðla. Þegar íþróttir eru 

orðnar söluvæddar fara þær frá því að vera fagurfræðilegar yfir í hetjulegar. 

Áhorfandinn virðist frekar vilja horfa á sjónvarpsefni sem vekur upp spennu 

frekar en fegurð. Þá eru íþróttamenn tilneyddir til að sýna óþarflega mikla 

hörku, vera með dramatísk tilþrif og fara langt yfir sín þolmörk (Coakley og 

Pike, 2009). 

Fréttaflutningur af spillingarmálum, liðavali íþróttamanna sem ganga 

einungis út frá peningum ásamt óíþróttamannslegra hegðunar, sem verða 

liðinu til framdráttar á óheiðarlegan hátt, vega mikið þegar kemur að 

skoðunum fólks um peningamál í íþróttum (Masters, 2015). Fólk virðist þó 

almennt á sama máli um það í þessari rannsókn að einhverstaðar verði að 

reka fótinn niður og snúa skipinu við. Á meðan áhorfið og áhuginn er til 

staðar verða alltaf nóg til af peningum í kringum íþróttir. Félagslið halda 

áfram að skipta sín á milli leikmönnum, sjónvarsprétturinn hækkar, launin 

hjá verðmætustu íþróttamönnunum munu halda áfram að hækka, það 

verður dýrara að fara að fylgjast með sínu liði á leikvöngum og fleira 

(Coakley og Pike, 2009).  

5.2 Fjárframlög til íþrótta 

Þegar litið er á niðurstöður rannsóknarinnar kemur í ljós að meirihluti 

þátttakenda er hlynntur því að íslenska ríkið veiti meira fé til íþrótta, hvort 

sem það er til íþróttaiðkunar barna og unglinga eða afreksíþrótta. 

Upphæðin sem Íslenska ríkið veitti til íþróttamála árið 2013 voru um 455 

milljónir íslenskra króna. Styrkir sveitarfélaganna til æskulýðs- og 

íþróttamála hafa síðastliðin ár verið um 20 milljarðar íslenskra króna. 

Styrkirnir eru nýttir í ýmiskonar verkefni sem tengjast æskulýðs- og 

íþróttamálum. Samanlögð upphæð framlaga og styrkja íþróttafélaga innan 

ÍSÍ var tekin saman árið 2012 og nam hún 4,7 milljörðum íslenskra króna 
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(Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 2014). Til samanburðar við þetta má nefna að 

fjárframlög ríkisins til allra stjórnmálaflokka árið 2013 voru tæpar 290 

milljónir íslenskra króna (Fjármála- og Efnahagsráðuneytið, 2013). Það er 

undir hverju og einu íþróttafélagi komið að afla sér fjármagni frá 

fyrirtækjum eða einkaaðilum til viðbótar við styrki ríkisins og sveitarfélaga.  

Ekki er vitað hvort að þátttakendur rannsóknarinnar geri sér grein fyrir því 

hversu há upphæðin er sem íslenska ríkið ver í íþróttamál annarsvegar og 

hversu miklum tekjum íþróttafélag getur unnið sér inn í gegnum allskonar 

fjárveitingar og styrki hinsvegar (Coakley og Pike, 2009).  

5.3 Atvinnumennska og greiðslur til íþróttamanna 

Meirihluti þátttakenda í þessari rannsókn eru sammála því að 

afreksíþróttamenn fái greitt fyrir það að stunda íþrótt sína. Þegar íþróttafólk 

gerist atvinnumenn í sinni íþrótt þá skrifa þeir undir samning hjá félagi, með 

því segja þeir skilið við áhugamennskuna. Þar með eru þeir orðnir 

starfsmenn félagsins rétt eins og einstaklingur sem ræður sig inn á 

vinnustað sem starfsmaður. Það myndi því teljast óeðlilegt að 

atvinnumaður fengi ekki borgað fyrir það að stunda íþrótt sína (Jay Coakley 

og Elizabeth Pike, 2009).  

Atvinnumennska íþróttamanna innan sinna íþróttagreina á Íslandi hefur 

aukist síðustu ár. Bæði er þekking þjálfara að aukast og aðstaðan hér á landi 

að batna til muna svo að íþróttamenn geti stundað íþrótt sína allt árið um 

kring. Árið 2012 voru 67 íslenskir knattspyrnumenn, 61 íslenskir 

handboltamenn og 10 íslenskir körfuboltamenn sem spiluðu í deildum 

erlendis (Þórólfur Þórlindsson, o.fl., 2014). 

Einnig telur meirihluti þátttakenda í þessari rannsókn að peningar hafi 

áhrif á liðaval íþróttamanna, eða um 90%. Í raun og veru helst það í hendur 

við það sem er í gangi á vinnumarkaðnum, það er að ef manni býðst hærra 

atvinnutilboð hjá öðru fyrirtæki er erfitt að afþakka það. Þó að nokkrir 

íþróttamenn í gegnum tíðina hafi haldið tryggð við sitt uppeldisfélag eða 

ekki viljað skipta yfir í stórlið, þá virðist meirihluti atvinnumanna elta  

peningana (Assou-Ekotto, 2010). Félagslið í Kína og Rússlandi hafa verið 

dugleg að kaupa leikmenn undanfarin ár frá stórliðum í Evrópu. Hvert 

stórnafnið á fætur öðru virtist vera að samþykkja tilboð hjá þessum félögum 

(BBC, 2016). Ástæðan virðist vera sú að félögin borga rausnarlega fyrir góða 

knattspyrnumenn. Þarna virðist litlu skipta hvort liðið eigi sér langa sögu 

eða hvort leikmannahópurinn sé sterkur svo dæmi séu tekin (Coakley og 

Pike, 2009). 
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Þá voru rúmlega 20% karlkyns þátttakenda í þessari rannsókn sem töldu 

það eðlilegt að laun karla væru almennt hærri en laun kvenna í íþróttum.  

Það virðist vera þannig að karlar fái betur borgað fyrir að stunda 

nákvæmlega sömu íþrótt og konur. Þessi líffræðilegi, félagslegi og 

sálfræðilegi munur sem er á kynjunum virðist bitna á umfjöllun og 

launamun. Almenningur virðist frekar hallast að því að horfa á 

karlkynsíþróttir frekar en kvenkynsíþróttir. Þessi áhugi skilar sér í meiri 

tekjum til þeirra sem stunda íþróttina og þaðan kemur launamunur 

kynjanna (Kjartan Ólafsson, o.fl., 2006). Það vakti athygli að í rannsókninni 

var marktækur munur eftir aldri þátttakenda en svarendur í elsta 

aldurshópnum voru líklegri en aðrir til að telja það eðlilegt að laun karla séu 

almennt hærri í íþróttum en laun kvenna. 

5.4 Íþróttastjórnendur 

Íþróttasambönd í hverju landi fyrir sig eiga að tryggja það að farið sé eftir 

sérstökum siðarreglum. Allir eiga að lúta reglum sambandsins og skiptir það 

engu máli hvort viðkomandi sé stjórnandi sambands eða þátttakandi 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2011).  Þegar spurt var um hvort að 

þátttakendur teldu að spilling fyrirfinndist á meðal stjórnenda íþróttafélaga 

eða sambanda, voru niðurstöðurnar á þá leið að 68,3 % töldu að svo væri. 

Síðustu ár hafa nokkrar fréttir komið upp á yfirborðið sem segja frá því að 

íþróttastjórnendur hafi tekið þátt í spillingarlegu athæfi. Þá ber helst að 

nefna mútugreiðslur háttsettra FIFA stjórnarmanna í tengslum við 

heimsmeistaramótið í Qatar 2022 (BBC, 2015). Vakti það athygli að 82,4% 

þátttakenda, 41-50 ára töldu að spilling fyrirfinndist á meðal stjórnenda 

íþróttafélaga eða sambanda. Þannig er tölfræðilega marktækur munur á 

aldri þátttakenda en þátttakendur 41-50 ára telja að spilling fyrirfinnist á 

meðal stjórnenda meira en aðrir aldurshópar. 

Einnig vakti það athygli að 0% þátttakenda töldu að spilling fyrirfinndist 

frekar hjá kvenkynsstjórnendum heldur en karlkynsstjórnendum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í takt við niðurstöður rannsóknar sem  

gerð var árið 2015. Þar notaðist MSCI við gagnagrunn Jianakopolos og 

Bernasek sem innihélt upplýsingar um fyrirtæki sem höfðu verið í 

umdeildum viðskiptum síðustu þrjú ár. MSCI skipti fyrirtækjum upp eftir því 

hvort að stjórnendur þeirra væru karlkyns eða kvenkyns. Þar kom í ljós að 

minna var um mútur, spillingu, svik og hluthafadeilur hjá fyrirtækjum sem 

höfðu kvenkyns stjórnendur (Jianakoplos og Bernasek, 1998; Lee, o.fl., 

2015). 
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5.5 Fæðubótarefni, sterar og lyf 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru á sama máli og niðurstöður annarra 

rannsókna sem fjalla um að íþróttamenn eigi að vera fyrirmyndir. Það er að 

segja, að íþróttamenn notist ekki við frammistöðuaukandi lyf til þess að ná 

betri árangri. Notkun frammistöðuaukandi lyfja hefur ekki eingöngu áhrif á 

íþróttamanninn sjálfan heldur samfélagið í heild. Íþróttamenn eru og eiga 

að vera fyrirmyndir sem lifa heilbrigðum og hollum lífstíl. Ef sú ímynd er 

brotin, sem dæmi að íþróttamaður er sakaður um að notast við 

frammistöðuaukandi lyf, fara menn að efast um afrek íþróttamannsins, 

íþróttagreinar, íþróttasamtök og íþróttafélög (Dimant og Deutscher, 2015).  

Það hefur sýnt sig að notkun ólöglegra efna hefur neikvæð áhrif á heilsu 

einstaklings. Þau gefa íþróttamönnum forskot fram yfir aðra íþróttamenn, 

draga úr áhuga og mannorði íþrótta (Preston og Szymanski, 2003).  

Til þess að sporna við notkun á ólöglegum lyfjum í íþróttum væri hægt 

að setja strangari reglur við notkun á ólöglegum lyfjum, fjölga lyfjaprófum, 

biðla til allra þjálfara að tala gegn ólöglegum lyfjum strax frá unga aldri 

iðkenda og margt fleira . Þó virðast nokkrar íþróttir og deildir enn þann dag í 

dag leyfa stera þó svo að það sé lítið rætt. Virðist það vera samþykkt af 

öllum sem koma að þeirri íþrótt eða deild. Hugsunin virðist vera orðin sú að 

fyrst að allir eru að gera þetta þá geri ég það líka, annars taka hinir fram úr 

mér í hæfileikum (Wiefferink, o.fl., 2008). Allt virðist þetta snúast um 

peninga og áhorf, eftir því sem einstaklingarnir verða betri og hæfileikaríkari 

því betri verða viðureignirnar sem skapar meiri áhuga hjá almenningi fyrir 

íþróttinni. Hugsanlega er það ástæðan fyrir því að æðstu stjórnarmenn 

þessara deilda líta undan þegar kemur að notkun íþróttamanna á ólöglegum 

lyfjum (Coakley og Pike, 2009). 

5.6 Gildi íþrótta 

Ótal margar rannsóknir hafa komið fram með niðurstöður um það að 

hreyfing hafi jákvæð áhrif á líðan og heilsu einstaklings. Það hvetur 

einstaklinginn áfram til þess að stunda hreyfingu fram eftir aldri (Gröpel, 

Wegner, og Schuler, 2016). 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru á sama máli að hreyfing hafi 

jákvæð áhrif á líkamlega heilsu.  Sú afstaða endurspeglar það sem stendur í 

aðalnámskrá framhaldskóla um heilsu nemenda. Kennsla á 

framhaldsskólastigi á að stuðla að uppbyggjandi áhrifum á líkamlega, 

andlega og félagslega heilsu nemenda. Þar spilar þáttur kennara stórt 
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hlutverk, enda er hann leiðbeinandi unglinga sem á að hvetja þá til þess að 

velja sér heilbrigðan lífstíl. Framhaldsskólakennarinn þarf að búa yfir 

sérfræðiþekkingu og viðhorfum sem eru í takt við stefnu aðalnámskrár um 

líkamlega heilsu einstaklinga (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Rúmlega helmingur þátttakenda í þessari rannsókn taldi að 

íþróttahreyfingin legði meiri áherslu á árangur heldur en að ná til allra. Það 

svipar til rannsóknar sem Orlick (1974)  gerði en þar kom í ljós að flestir sem 

hrökklast úr íþróttum telja að það séu gerðar of miklar kröfur af þjálfurum á 

að vinna mót og leiki. Einnig gafst lítill tími fyrir önnur áhugamál hjá 

einstaklingunum (Orlick T. , 1974). Þar er komið inn á það hvað of mikil 

áhersla á árangur getur haft í för með sér. Einstaklingar virðast segja sig úr 

íþróttum því að of mikið kapp er lagt á sigur í stað þess að aðaláherslan sé á 

heilbrigðan lífstíl. Vissulega er fín lína á milli þess að ná árangri og að reyna 

ná til allra í hópnum. Á endanum hlýtur annaðhvort að gefa undan og bitnar 

það yfirleitt á þeim sem ekki eru tilbúnir til þess að leggja kröfur þjálfarans á 

sig til þess að vera partur af liðinu (Orlick T. D., 1974). Í nútíma samfélagi er 

verið að herja á gömlu góðu gildin sem höfð voru að leiðarljósi þegar verið 

var að móta hugsjónir á borð við íþróttahugsjón og Ólympíuhugsjón (Ellert 

B. Schram, o.fl., 2012). Þar sem íþróttir áttu fyrst og fremst að snúast um að 

efla jákvæða afstöðu til lífs, að vera öðrum góð fyrirmynd, koma heiðarlega 

fram innan sem utan vallar, virða skoðanir annarra og fara eftir reglum 

samfélagsins (Dr. Ingimar Jónsson, 1993). 

Í dag virðist of mikið kapp vera lagt á sigur hvað sem það kostar. Það 

hagnast bæði einstaklingnum og félaginu að hafa sigur úr býtum. Má þetta 

rekja í mörgum tilfellum til peninga hvort sem litið er á einstaklinga eða 

félög (Coakley og Pike, 2009). 

Niðurstöður í þessari rannsókn sýndu að um 67% þátttakenda voru 

sammála því að íþróttahreyfingin þyrfti að leggja meiri áherslu á að auglýsa 

starfsemi sína og mikilvægi hennar. Íþróttafélögin reiða sig mikið á fjármagn 

frá styrktaraðilum og einkaaðilum. Þá er gerður samningur um að 

styrktaraðilar séu sýnilegir á keppnistreyjum, leikvöngum og flest öllu sem 

við kemur íþróttafélaginu (Gratton og Taylor, 2000). Það að 

íþróttahreyfingin og tiltekin íþróttafélög innan hennar eru ekki að auglýsa 

starfsemi sína eins mikið og raun ber vitni eru eflaust skortur á fjármagni.  

Því verðmætari félögin geta valið á milli styrktaraðila á meðan að önnur lið 

þurfa að hafa meira fyrir því að finna styrki.  Fyrirtækin sjá mikilvægi þess að 

auglýsa í gegnum íþróttir, meðal annars er það út af því að áhorfandinn 

tengir þá auglýsandann við eitthvað sem á að vera hollt, skemmtilegt og 

flott (Zipporah og Dr. Mberia, 2014).  
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5.7 Heiðarleiki í íþróttum 

Í þessari rannsókn voru þátttakendur ósammála því að íþróttamenn mættu 

brjóta af sér ef það væri í þágu íþróttarinnar. Einnig töldu þátttakendur að 

íþróttamenn sýndu almennt drengskap og heiðarleika. Ennfremur voru um 

20% þátttakenda sem töldu að drengskapur og heiðarleiki fari minnkandi. 

Drengskapur er viðkunnanlegur andi, jákvætt viðhorf, góðir mannasiðir, 

eða réttmæt túlkun á reglu sem er lögleg.  Íþróttamaður sem tileinkar sér 

drengskap kýs að vera heiðarlegur í leik sínum en fyrst og fremst er það 

skemmtanagildi leiksins sem knýr hann áfram. Hann myndi sneiða hjá 

neikvæðum orðum, athöfnum og viðhorfum sem gera leikinn ekki eins 

skemmtilegan. Að lokum blasir við sigurhugsjónin en reynslan hefur sýnt 

íþróttamanninum það að tilfinningin við það að sigra eftir að vera búinn að 

yfirstíga hindranir er eitthvað sem setur skemmtanagildið á hærra stig. 

Hann væri að svindla á sjálfum sér og öðrum ásamt því að ræna áhorfendur 

skemmtuninni sem á að vera aðal markmiðið með hreyfingunni, ef hann 

tileinkaði sér ekki drengskap (Keating, 1964). 

Íþróttir nútímans standa frammi fyrir allskonar freistingum til þess að 

skjótast undan heiðarleikanum. Hvort sem það er í formi leikaraskaps, 

brjóta af sér harkalega, sýna af sér óíþróttamannslega hegðun, gera allt til 

þess að sigra og fleira. Það virðist líka haldast í hendur að eftir því sem 

íþróttin er markaðsett hærra, því meiri hvatning virðist vera fyrir 

íþróttamenn í þeirri íþrótt að svindla. Þar koma inn í hlutir eins og 

styrktarsamningar, bónusgreiðslur og fleira sem íþróttamaðurinn getur 

hagnast á með sigri (Maddox, 2012). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

tölfræðilega marktækan mun á viðhorfi kynjanna en karlar eru líklegri en 

konur til að telja að drengskapur og heiðarleiki sé minni innan 

íþróttahreyfingarinnar. 

Í rannsókn Maryam Kouchaki er fjallað um hvernig peningar hafa áhrif á 

hegðun fólks. Þar voru gerðar fjórar tilraunir á tilraunahóp og 

samanburðarhóp. Lagður var fram spurningarlista með peningalegu ívafi 

fyrir tilraunahópinn en ekki var minnst á peninga í samanburðarhópnum. 

Þegar peningar voru nefndir í einhverju samhengi brutust út siðlausar 

hugsanir hjá einstaklingunum í tilraunahópnum. Einstaklingarnir fóru að 

hugsa sér viðskiptamódel sem í grunnin væri byggt á lygum, svikum og voru 

eigin hagsmunir settir í forgang frekar en hagsmunir annarra. 

Einstaklingarnir voru mun líklegri til þess að ljúga og sýna af sér siðlausa 

hegðun eingöngu til þess að hagnast meira. Þessar niðurstöður benda til 
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þess að þar sem peningar eru viðloðandi eru menn mun líklegri til þess að 

sýna af sér siðlausa hegðun (Kouchaki, o.fl., 2013). 

5.8  Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Einn helsti styrkleiki rannsóknarinnar er hversu yfirgripsmikill 

spurningalistinn er og hversu mörgum hliðum siðferðis og heiðarleika hann 

tekur á. Listinn gefur góða mynd af því hverju leitast var eftir að fá svör við. 

Annar styrkleiki rannsóknarinnar er hversu einfaldur og auðskiljanlegur 

spurningalistinn er. Engar athugasemdir komu frá úrtakshóp varðandi 

nánari útskýringar á einstökum spurningum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru mjög athyglisverðar og geta gefið góðar vísbendingar um það hvaða 

viðhorf fólk hefur til íþróttasiðferðis.  

Einn helsti veikleiki rannsóknarinnar er hversu einsleitt úrtakið var en 

það voru framhaldsskólakennarar á miðjum aldri. Auk þess má velta því fyrir 

sé hvort umhverfi úrtakanna hafi verið of lík , Höfuborgarsvæði-bekjarkerfi 

og landsvæði-bekkjarkerfi annarsvegar og höfuðborgarsvæði-áfangakerfi og 

landsvæði-áfangakerfi hins vegar. 

Annar veikleiki rannsóknarinnar er hversu seint niðurstöður úr þessari 

rannsókn komu samanborið við niðurstöður úr rannsókn Sóleyjar. Vel hefði 

verið hægt að betrumbæta spurningarlistann í þessari rannsókn eftir að 

niðurstöður úr rannsókn Sóleyjar voru skýrar.  
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6 Lokaorð 

Út frá þessari rannsókn er ekki hægt að alhæfa hvað almenningi finnst um 

íþróttasiðfræði. Hins vegar gefa niðurstöður okkur góða mynd af því  hvaða 

skoðanir ákveðin hópur fólks hefur. Fólk virðist frekar vilja auka siðgæði 

innan íþrótta heldur en að draga úr siðgæðum.  Peningar eru orðnir mjög 

stór partur af íþróttum nútímans. Með vaxandi áhorfi, áhuga og umfjöllun  

þá eykst fjármagn til þeirra íþróttagreina sem við á.  

Keppnisíþróttir hafa alla tíð snúist um að hámarka afköst íþróttamanna, 

svo það er ekki gott að segja hvort að íþróttamenn nútímans séu að haga 

sér öðruvísi en fyrir nokkrum áratugum. Íþróttamenn hafa ávallt viljað sigra 

og hafa beytt hinum ýmsu brögðum til þess. Gott dæmi er „hönd guðs“ 

þegar argentíski knattspyrnumaðurinn Maradonna notaði hendina til þess 

að skora í heimsmeistarakeppninni árið 1986. Þó er hægt að velta því fyrir 

sér hvort aukið peningaflæði inní íþróttir hafi breytt áherslum liðanna til 

hins verra. Hagsmunir íþróttafélaga velta oft á tíðum á útkomum einstakra 

leikja eða móta og er það því mögulegt að háar fjárhæðir hafi áhrif á 

siðferði liða í keppnum. 

Er þörf á því að snúa þessari peningaþróun íþrótta nútímans við? Hefur 

siðferðiskennd íþróttamanna gagnvart peningum breyst til hins verra? Svo 

virðist sem að nútíma íþróttamenn eltist fremur við háar tekjur en að spila 

til dæmis með uppeldisfélaginu sínu. Dæmi eru um að íþróttamenn taki 

atvinnutilboðum frá liðum sem þeir þekkja ekki, einungis vegna tekna sem 

þeim stendur til boða hjá viðkomandi liði. Einnig má segja að 

skemmtanagildi íþrótta breytist í takt við peningaþróun. Lið sem 

samanstendur af þéttu liði og spilar drengilega með það að markmiði að 

vinna alla leiki er mun skemmtilegra áhorf og nýtur virðingar aðdáenda 

sinna. Aftur á móti virðast peningar hafa breytt þessum áherslum. Mörg 

stór lið samanstanda af liðsfélögum allstaðar að úr heiminum sem 

samþykktu himinhá atvinnutilboð og liðin vinna eða tapa leikjum eftir því 

sem er viðkomandi liði í hag hverju sinni og kemur til með að skila því sem 

mestum tekjum. 

En hvað þarf að gerast til þess að þróun þessi breytist? Fyrir fáeinum 

árum varð það leyfilegt innan National Basketball Association að skera úr 

um vafaatriði með hjálp myndbandsupptökuvéla. Með þessari aðferð væri 

hægt að koma í veg fyrir óíþróttamannslega hegðun í öðrum 

íþróttagreinum. Brot þessi eru oft til þess fallinn að fá auka tækifæri á því að 

vinna viðkomandi leik til dæmis með vítaspyrnu sem er fengin vegna 

leikaraskaps á vellinum. Einnig myndi það skipta máli fyrir réttmæta 
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dómgæslu. Ef stuðst væri við upptöku af viðkomandi broti, hefur lokaorðið 

verið tekið af dómara sem mögulega gæti verið spilltur vegna ólögmætra 

greiðslna frá íþróttafélögum sem svífast einskis til þess að komast sem 

lengst í mótum og græða þar með sem mest. 

Peningar stjórna heiminum, hafa alltaf gert og munu alltaf gera. Þeir 

hafa einnig komist inn í íþróttir og þá er í raun ekki aftur snúið. Það má þó 

stjórna flæði peninga inn í íþróttir og þar er hægt að staldra við og skoða 

hvort hafið verið farið offarsi.  

Hér á landi er stuðst við reglugerð ÍSÍ um fjárreiður . Reglugerð þessi snýr 

að íþróttafélögum og fjármálum þeirra innanlands. Mennta- og 

menningarmálaráðherra skipar íþróttanefnd ÍSÍ sem fer með umsjón ýmissa 

mála, þar á meðal fjármála og semur reglurgerðir á grundvelli íþróttalaga nr. 

64/1998. Reglugerð sú sem er í gildi núna tók gildi frá og með 1. janúar 

2003. Ekki er að sjá að neinar breytingar hafi verið gerðar á henni síðan hún 

tók gildi. Ef til væri lagabálkur sem fjallaði sérstaklega um fjármál 

íþróttafélaga á landinu væri torvelt að breyta þeim í takt við breyttar 

aðstæður, þar sem það tekur tíma að fá í gegn breytingar á settum lögum. 

Kosturinn við að hafa reglugerð um fjármál íþrótta er sá að hægt er að bæta 

við ákvæðum sem herða reglur um meðferð fjármuna. Síðustu ár hafa 

Íslendingar sótt í sig veðrið hvað varðar árangur á erlendri grundu í til 

dæmis knattspyrnu og má þá nefna árangur íslenska landsliðsins í 

Evrópumótinu í knattspyrnu 2016. Miklir fjármunir eru í húfi á stórum 

mótum sem þessum. Æðstu yfirmenn KSÍ fara með umsjón þeirra fjármuna, 

með heimild frá ÍSÍ, sem fengust fyrir árangur íslenska liðisins á mótinu og 

hægt væri að tryggja aukið gagnsæi þegar kemur að meðferð þessara 

fjármuna og annara tekna í framtíðinni.  

Hægt er að nálgast bókhaldsupplýsingar um flest íslensk fyrirtæki svo 

spurningin er hvað væri mögulega hægt að gera til þess að auka gagnsæi á 

sanngjarnan hátt. Það útaf fyrir sig er efni í aðra ritgerð og verður það ekki 

reifað sérstaklega hér.  

Viðhorf til íþrótta hefur ekki verið mikið rannsakað  og því var þörf á því. 

Fræðaheimurinn mætti sína þessu málefni meiri áhuga og með víðtækum 

viðtalsrannsóknum mætti komast að því hvort þróun málefna sem hér á 

undan hafa verið skoðuð séu á réttri leið.  



 

91 

7 Heimildaskrá 

Alexander, L. og Moore, M. (2007). Deontologiacal Ethics. Sótt 10. maí 2009 

frá Stanford Encyclopedia of Philisophy: 

https://plato.stanford.edu/entries/ethics-deontological/ 

Amalía Björnsdóttir. (2003). Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Assou-Ekotto, B. (1. maí 2010). I play for the money. Football's not my 

passion. (D. Hytner, Spyrill) 

Ágúst H. Bjarnason. (1924). Siðfræði - forspjöll siðfræðinnar. Skírnir - Tíðindi 

hins íslenska bókmenntafélags, 99(1), 238. Sótt frá 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4652659&requestedFil

eType=Web%20display&pdfView=FitH&lang=en 

Baym, N. K. (2010). Personal Connections in the Digital Age. Cambridge: 

Polity. 

BBC. (25. ágúst 2011). Cameroon's Eto'o completes three-year Anzhi deal. 

Sótt frá BBC, Sport - Football: 

http://www.bbc.com/sport/football/14664378 

BBC. (21. desember 2015). Fifa corruption crisis: Key questions answered. 

Sótt frá BBC: http://www.bbc.com/news/world-europe-32897066 

BBC. (30. júní 2016). Hulk signs for Shanghai SIPG for Asian record £46.1m. 

Sótt frá BBC, Sport - Football: 

http://www.bbc.com/sport/football/36650578 

Berger, B. (1993). Exercise and psychological well-being. Special issue of 

International Journal of Sport Psychology, 24, 87-254. 

Boncelli, A. og Fella, S. (2006). Calciopoli: Reasons and Scebarios for the 

Soccer Scandal. Italian Politics - The Center-Left's Poisoned Victory, 

22, 226-248. Sótt frá 

http://www.jstor.org/stable/43039833?seq=1#page_scan_tab_con

tents 

Bough, F. (1980). Cue Frank. London: Futura Publication. 

Brunstein, J.C. og Maier, G.W. (2005). Implicit and self-attributed motives to 

achive: Two seperate but interacting needs. Journal of Personality 

and Social Psychology, 89, 205-222. Sótt frá 

http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.89.2.205 

C.H. Wiefferink, S.B. Detmar, B. Coumans, T. Vogels og T.G.W. Paulussen. 

(2008). Social psychological determinants of the use of 



 

92 

performance-enhancing drugs by gym users. Healt education 

research, 23(1), 70-80. Sótt frá 

https://www.deepdyve.com/lp/oxford-university-press/social-

psychological-determinants-of-the-use-of-performance-enhancing-

LCj6iBizUv 

Central Council of Physical Recreation. (1983). The Howell report : 

Committee of Enquiry into Sports Sponsorship. London: Francis 

House. 

Chantal, Y., Soubranne, R. og Brunel, P.C. (2009). Exploring the social image 

of anabolic steroids users through motivation, sportspersonship 

orientations and aggression. Scandinavian Journal og Medicine & 

Science in Sports, 19(2), 228-234. 

Choi, S. M. og Rifon. N. J. (2007). Who is the celebrity in advertising? 

Understanding dimensions. Journal of Popular Culture, 40(2), 304-

325. 

Chris Gratton og Peter Taylor. (2000). Economics of sport and recreation. 

Oxon: Taylor and Francis. 

Coakley, J. og Dunning, E. (2000). Handbook of Sports Studies. London: 

Sage. 

Coakley, J. og Pike, E. (2009). Sport in Society. Issues and Controversies. 

London: McGraw-Hill Education. 

Conti, J. P. (10. febrúar 2014). Brazil 2014: The last-minute World Cup. Sótt 

29. október 2015 frá Engineering & Technology: 

https://eandt.theiet.org/content/articles/2014/02/brazil-2014-the-

last-minute-world-cup/ 

Cornelissen, S. (2012). Our struggles are bigger than the World Cup’: civic 

activism, state-society relations and the socio-political legacies of 

the 2010 FIFA World Cup. The British Journal of Sociology, 63(2), 

328-348. Sótt 30. október 2015 frá 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-

4446.2012.01412.x/full 

D. G. McDonald og J.A. Hodgson. (1991). Psychological Effects of Aerobic 

Fitness Training: Research and Theory. New York: Springer Verlag. 

Dave Zirin. (19. júní 2013). Noted,  Ari Berman on the Supreme Court's ruling 

in Arizona v. Inter Tribal Council of Arizona, Greg Mitchell on the US 

media and Syria, Dave Zirin on the protests in Brazil. Sótt 29. 

október 2015 frá The Nation: 

https://www.thenation.com/article/noted-249/ 



 

93 

Dave Zirin. (21. maí 2014). Brazil's Dance With the Devil on the Eve of the 

World Cup. Sótt 30. október 2015 frá The Nation: 

https://www.thenation.com/article/brazils-dance-devil-eve-world-

cup/ 

Dimant, E. og Deutscher, C. (18. mars 2015). The Economics of Corruption in 

Sports: The Special Case of Doping. Sótt frá Harvard University - 

Edmond J. Safra, Center for Ethics: 

https://ethics.harvard.edu/blog/economics-corruption-sports-

special-case-doping 

Do Young Pyun og Jeffrey D. James. (2011). Attitude toward advertising 

through sport: A theoretical framework. Sport Management 

Review, 14(1), 33-41. Sótt frá 

http://doi.org/10.1016/j.smr.2009.12.002 

Donohue B, M. A. (2007). A Standardized Method of Assessing Sport 

Specific Problems is the Relationships of Athletes With Their 

Coaches, Teammates, Family, and Peers. Journal of Sport 

Behaviours, 30(4), 375-397. 

Dr. Ingimar Jónsson. (1993). Ólympíleikarnir að fornu og nýju. Æskan. 

Dunning, E. og Malcolm, D. (2003). Sport: Critical Concepts in Sociology. 

London og New York: Taylor and Francis group. 

Edda Sif Pálsdóttir. (2017). Landsliðsmanni boðinn sími fyrir að hitta ekki. 

Sótt frá Rúv: http://www.ruv.is/frett/landslidsmanni-bodinn-simi-

fyrir-ad-hitta-ekki 

Elihu Katz og Paddy Scannell. (2009). The End of Television?: Its Impact on 

the World (So Far). (P. Kaniss, Ritstj.) Los Angeles, London, New 

Delhi, Washington D.C. og Singapore: Sage. 

Ellert B. Schram, Ágúst Ásgeirsson, Jón M. Ívarsson, Steinþór Guðbjartsson, 

Björn Vignir Sigurpálsson og Þorgrímur Þráinsson. (2012). 

Íþróttabókin - ÍSÍ saga og samfélag í 100 ár. (S. J. Lúðvíksson, Ritstj.) 

Reykjavík: Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. 

Eric Dunning og Dominic Malcolm. (2003). Sport: Critical Concepts in 

Sociology. London og New York: Taylor and Francis group. 

Ernst and Young Terco. (2011). Sustainable Brazil - Social and Economic 

Impacts of the 2014 World Cup. The Branding and Communication 

Department of Ernst & Young Brazil. Sótt frá 

http://www.dohagoals.com/lang/content_en/downloads/copa_20

14.pdf 



 

94 

Eugen Dimant og Christian Deutscher. (18. mars 2015). The Economics of 

Corruption in Sports: The Special Case of Doping. Sótt frá Harvard 

University - Edmond J. Safra, Center for Ethics: 

https://ethics.harvard.edu/blog/economics-corruption-sports-

special-case-doping 

FIFA. (2014). FIFA Financial Report. Zurich: Fédération Internationale de 

Football Association. 

FIFA. (2015). FAQ: Setting the Record Straight. Sótt 30. október 2015 frá 

FIFA: 

http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/

36/32/63/faq_en_neutral.pdf 

Fjármála- og Efnahagsráðuneytið. (2013). Fjárframlög ríkisins til 

stjórnmálaflokka 2010-2013. Reykjavík: Fjármála- og 

Efnahagsráðuneytið. 

Forbes. (2016). The World's Highest-Paid Athletes, 2016 ranking. Sótt frá 

Forbes: https://www.forbes.com/athletes/list/#tab:overall 

Fór ekki saman að vera í KFUM og KR á sama tíma. (1. maí 1987). 

Valsblaðið, 39, 4-8. 

Gosepath, S. (2011). Equality. (E. N. Zalta, Ritstj.) Sótt frá Stanford 

Encyclopedia of Philosophy: 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/equality/ 

Graham, G. (2016). Behaviorism. (E. N. Zalta, Ritstj.) Sótt frá Stanford 

Encyclopedia of Philosophy: https://plato.stanford.edu/cgi-

bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=behaviorism 

Gratton, C. og Taylor, P. (2000). Economics of sport and recreation. Oxon: 

Taylor and Francis. 

Gröpel, P.,Wegner, M. og Schuler, J. (2016). Achievement motive and sport 

participation. Psychology of Sport and Exercise, 27, 93-100. Sótt frá 

http://doi.org/10.1016/j.psychsport.2016.08.007 

Guðmundur Sæmundsson og Kristján Kristjánsson. (2012). Skotið yfir 

marki? Um siðferðismisræmi milli íþróttabókmennta og 

íþróttaveruleika nútímans á Íslandi. Hugur, 24, 196-218. 

Guy Lloyd og Nick Holt. (2005). The F.A. Cup - The Complete Story. Aurum 

Press. 

Horne, J., Tomlinson, A. og Whannel, G. (1999). Understanding Sport: An 

Introduction to the Sociological and Cultural Analysis of Sport. 

London: Spon. 



 

95 

Ian Preston og Stefan Szymanski. (2003). Cheating in Contests. Oxford 

Review of Economic Policy, 19(4), 612-624. 

International Olympic Academy. (2017). International Olympic Academy. 

Sótt frá The Olympic movement: 

http://www.ioa.org.gr/?lang=en&item=139&view=1&art_id=92)  

ÍSÍ. (2012). Tilgangur og markmið ÍSÍ. Sótt frá ÍSÍ- Íþrótta og 

Ólympíusamband Íslands: 

http://www.isi.is/fraedsla/ithrottahreyfingin/tilgangur-og-markmid 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. (2011). Siðareglur ÍSÍ. Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands. Sótt frá 

http://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Log-og-

reglugerdir/sidareglur_isi.pdf 

J. Horne, A. Tomlinson og G. Whannel. (1999). Understanding Sport: An 

Introduction to the Sociological and Cultural Analysis of Sport. 

London: Spon. 

J.C. Brunstein og G.W. Maier. (2005). Implicit and self-attributed motives to 

achive: Two seperate but interacting needs. Journal of Personality 

and Social Psychology, 89, 205-222. Sótt frá 

http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.89.2.205 

Jarvie, G. og McGuire, J. (1994). Sport and Leisure in Social Thought. London 

og New York: Routhledge. 

Jarvie, G. og Thornton, T. (2012). Sport, Culture and Society: Second Edition. 

Oxon og New York: Routhledge. 

Jay Coakley og Elizabeth Pike. (2009). Sport in Society. Issues and 

Controversies. London: McGraw-Hill Education. 

Jay Coakley og Eric Dunning. (2000). Handbook of Sports Studies. London: 

Sage. 

Jianakoplos, N. og Bernasek, A. (1998). Are Women More Risk Everse? 

Economic Inquiry, 36(4), 620-630. 

Katz, E. og Scannell, P. (2009). The End of Television?: Its Impact on the 

World (So Far). (P. Kaniss, Ritstj.) Los Angeles, London, New Delhi, 

Washington D.C. og Singapore: Sage. 

Kavussanu, M. og Roberts, G. C. (2001). Moral Functioning in Sport: An 

Achievment goal perspective. Journal of Sport and Excercise 

Psychology, 23(1), 37-4. Sótt frá 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Kavussanu/publicatio

n/255572928_Participation_in_Sport_and_Moral_Functioning_Doe



 

96 

s_Ego_Orientation_Mediate_Their_Relationship/links/0046352448

222e5601000000/Participation-in-Sport-and-Moral-Functioning-

Does-Ego-Or 

Kári Jónsson. (2008). Holdafar, þrek og lífstíll 18 til 19 ára 

framhaldskólanema. Lokaverkefni (Meistarapróf við læknadeild). 

Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Keating, J. W. (1964). Sportmanship as a moral category. Ethics, 7(1), 25-35. 

Sótt frá http://www.jstor.org/stable/2379145 

Kenneth L. Shropshire, Timothy Davis, og N. Jeremi Duru. (2016). The 

Business of Sports Agents. Philadelphia, Pennsylvania: University of 

Pennsylvania Press. 

Kjartan Ólafsson. (2003). Handbók í aðferðafærði og rannsóknum í 

heilbrigðisvísindum. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Kjartan Ólafsson, Auður Magndís Leiknisdóttir, Birgir Guðmundsson, Gerd 

von der Lippe, Gerd von der Lippe, Margarita Jankauskaité, Martina 

Handler og Mirella Pasini. (2006). Sports, Media and Stereotypes - 

Women and Men in Sports and Media. Akureyri: Centre for Gender 

Equality - Iceland. Sótt frá 

http://www.jafnretti.is/D10/_FILES/sms_report_lokaloka.pdf 

Kolbeinn Tumi Daðason. (2016). Nefndin sem Lars gagnrýndi: Í bjórbanni í 

Annecy og formaðurinn reifst við Sigga Dúllu. Sótt frá Vísir: 

http://www.visir.is/g/2016161209946/nefndin-sem-lars-gagnryndi-

i-bjorbanni-i-annecy-og-formadurinn-reifst-vid-sigga-dullu 

Kouchaki, M., Cowe, K. S., Brief, A. P. og Sousa, S. (2013). Seeing green: 

Mere exposure to money triggers a business decision frame and 

unethical outcomes. Organization Behavior and Human Decision 

Process., 21(1), 53-61. Sótt frá 

http://dx.doi.org/10.1016/j.obhdp.2012.12.002 

Kramer, J. (1979). The Game: My forty Years In Tennis. London: André 

Deutch. 

Kraut, R. (2017). Aristotle's Ethics. Sótt frá Stanford Encyclopedia of 

Philosophy: 

https://stanford.library.sydney.edu.au/entries/aristotle-ethics/#toc 

Kristján Kristjánsson. (1992). Nytjastefnan. Í Þroskakostir (bls. 71-98). 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun í siðfræði. 

Larry Alexander og Michael Moore. (2007). Deontologiacal Ethics. Sótt 10. 

maí 2009 frá Stanford Encyclopedia of Philisophy: 

https://plato.stanford.edu/entries/ethics-deontological/ 



 

97 

Lee, L. E., Marshall, R., Rallis, D. og Moscardi, M. (2015). Women on Boards, 

Global Trends in Gender Diversity on Corporate Boards. MSCI ESG 

research inc. Sótt frá 

https://www.msci.com/documents/10199/04b6f646-d638-4878-

9c61-4eb91748a82b 

Linda-Eling Lee, Ric Marshall, Damion Rallis og Matt Moscardi. (2015). 

Women on Boards, Global Trends in Gender Diversity on Corporate 

Boards. MSCI ESG research inc. Sótt frá 

https://www.msci.com/documents/10199/04b6f646-d638-4878-

9c61-4eb91748a82b 

Lloyd, G. og Holt, N. (2005). The F.A. Cup - The Complete Story. Aurum 

Press. 

Loland, S. og MacNamee, M. (2000). Fair play and the Ethos of Sorts. An 

eclectic Philosophical Framework. Journal of the Philosophy of 

Sport, 27(1), 63-80. 

MacIntyre, A. (2008). After Virtue: A Study in Moral Theory. London: 

Duckworth. 

Maddox, S. D. (2012). True Sport: What We Stand to Lose in Our Obsession 

to Win. USADA. Sótt frá http://truesport.org/wp-

content/uploads/TSReport.pdf 

Maenning, W. (2014). Inneficiency of the Anti-Doping System. Cost 

Reduction Proposals, 49(9). 

Maria Kavussanu og Glyn C. Roberts. (2001). Moral Functioning in Sport: An 

Achievment goal perspective. Journal of Sport and Excercise 

Psychology, 23(1), 37-4. Sótt frá 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Kavussanu/publicatio

n/255572928_Participation_in_Sport_and_Moral_Functioning_Doe

s_Ego_Orientation_Mediate_Their_Relationship/links/0046352448

222e5601000000/Participation-in-Sport-and-Moral-Functioning-

Does-Ego-Or 

Maryam Kouchaki , Kristin Smith-Cowe, Arthur P. Brief, Carlos Sousa. 

(2013). Seeing green: Mere exposure to money triggers a business 

decision frame and unethical outcomes. Organization Behavior and 

Human Decision Process., 21(1), 53-61. Sótt frá 

http://dx.doi.org/10.1016/j.obhdp.2012.12.002 

Masters, A. (2015). Corruption in sport: From the playing field to the field of 

policy. Policy and Society, 34(2), 111-123. Sótt frá 

http://dx.doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.04.002  



 

98 

McDonald, G.W. og Hodgson, J.A. . (1991). Psychological Effects of Aerobic 

Fitness Training: Research and Theory. New York: Springer Verlag. 

McNamee, M. (2008). Sports, Virtues and Vices: Morality Plays. London og 

New York: Routledge. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011). Aðalnámskrá framhaldsskóla 

- Almennur hluti. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

Menntamálaráðuneytið. (2006). Íþróttavæðum Ísland. Sótt af 

file:///C:/Users/Aron/Downloads/ithrottavaeding.pdf 

Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá framhaldsskóla. Reykjavík: 

Oddi. 

Menntamálaráðuneytið. (1999). Íþróttir - líkams og heilsurækt - starfsnám í 

íþróttafræði og íþróttagreinum. Í Menntamálaráðuneytið, 

Aðalnámsskrá framhaldsskóla. Reykjavík: Oddi. 

Moran, A. (1995). Attitudes to the sport: implication for everyday life. An 

irish quarterly review, 84(333), 45-52. Sótt frá 

http://www.jstor.org/stable/30091109?seq=5&loggedin=true#page

_scan_tab_contents 

Mottram, D. R. (2005). Drugs in Sports. New York: Taylor and Francis Group. 

Mwendwa Mildred Zipporah og Dr. Hellen K. Mberia. (2014). The Effects of 

Celebrity Endorsement in Advertisements. International Journal of 

Academic Research in Economics and Management Sciences, 3(5), 

178-188. Sótt frá http://dx.doi.org/10.6007/IJAREMS/v3-i5/1250 

Nancy Jianakoplos og Alexandra Bernasek. (1998). Are Women More Risk 

Everse? Economic Inquiry, 36(4), 620-630. 

Orlick, T. (1974). The Athletic Dropout: A High Price of Inefficiency. Physical 

Education and Recreation Journal, 41, 21-27. 

Ozanian, M. (12. september 2016). Manchester United Posts Record 

Revenue Of $685 Million. Forbes. Sótt frá 

https://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2016/09/12/manchest

er-united-posts-record-revenue-of-685-million/#c22236717102 

Óþekktur. (1. maí 1987). Fór ekki saman að vera í KFUM og KR á sama tíma. 

(J. Ö. Guðbjartsson, Ritstj.) Valsblaðið, 39, 4-8. 

Paula, M. D. (2014). The 2014 World Cup in BrazilL: It's Legacy and 

Challenges. Heinrich Böll Foundation in Brazil. Sótt 30. október 

2015 frá 

https://www.solidar.ch/sites/default/files/project_files/study_worl

d_cup_brazil_0.pdf 



 

99 

Paulu, B. (1961). British Broadcasting in Transition. London: Macmillian. 

Páll S. Árdal. (1982). Siðferði og mannlegt eðli. Reykjavík: Hið íslenzka 

bókmenntafélag. 

Pennington, B. (18. október 2004). Reading, writing and corporate 

sponsorships. The New York Times, 1. 

Peter Gröpel, Mirko Wegner, Julia Schuler. (2016). Achievement motive and 

sport participation. Psychology of Sport and Exercise, 27, 93-100. 

Sótt frá http://doi.org/10.1016/j.psychsport.2016.08.007 

Preston, I. og Szymanski, S. (2003). Cheating in Contests. Oxford Review of 

Economic Policy, 19(4), 612-624. 

Pyun, D. J. og James, J. D. (2011). Attitude toward advertising through sport: 

A theoretical framework. Sport Management Review, 14(1), 33-41. 

Sótt frá http://doi.org/10.1016/j.smr.2009.12.002 

S.M. Choi og N.J. Rifon. (2007). Who is the celebrity in advertising? 

Understanding dimensions. Journal of Popular Culture, 40(2), 304-

325. 

Sachs, J. (2005). Aristotle: Ethics. Sótt frá Internet Encyclopedia of 

Philosophy: http://www.iep.utm.edu/aris-eth/ 

Sesselja Guðmunda Magnúsdóttir. (1997). Ungmennafélagsandinn. Hver er 

rót þessa afls sem lifað hefur með þjóðinni nú í 90 ár? Í Afmælisrit 

Ungmennafélagsins. Reykjavík: Ungmennafélag Íslands. 

Shropshire, K. L., Davis, T. og Duru, N. J. (2016). The Business of Sports 

Agents. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania 

Press. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Handbók í aðferðafræði og rannsólnum í 

heilbrigðisvísindum. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Silva, J. M. (1983). The Perceived Legitimacy of Rule Violating Behavior in 

Sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 5(4), 438-448. 

Singer, R.N. Brustad, R.J. (1993). Youth in Sport: Psychological 

Considerations. Í R. N. Singer, Handbook of Research in Sport 

Psychology (bls. 695-717). New York: Macmillan. 

Sóley Kristmundsdóttir. (2016). Siðferði, heiðarleiki og íþróttir. Óbirt M.Ed 

meistararannsókn (M.Ed. í Íþrótta- og heilsufræði). Reykjavík: 

Háskóli Íslands. 

Sportek, T. (2015). Huge Difference in Men & Women Sports Prize Money & 

Salaries. Sótt frá Total Sportek: 



 

100 

http://www.totalsportek.com/money/huge-differences-men-

women-sports-prize-money-salaries/ 

Taylor, M. (2006). Global Players? Football, Migration and Globalization, c. 

1930-2000. Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 

31(1), 7-30. Sótt frá http://www.jstor.org/stable/20762099 

The Guardian. (14. júní 2016). The Guardian. Sótt frá Sepp Blatter: European 

competition draw was rigged by cooling balls: 

https://www.theguardian.com/football/2016/jun/14/sepp-blatter-

european-competition-draw-was-rigged-by-cooling-balls 

Theilade, T. M. (3. ágúst 2016). Daniel Agger and the embodiment of 

Brøndby IF. Sótt frá These Football Times: 

http://thesefootballtimes.co/2016/03/08/daniel-agger-and-the-

embodiment-of-brondby-if/ 

Udovicic, A. Z. (1998). Special Report: Sports and Gambling a Good Mix?I 

Wouldn't Bet on It. Marquette Sports Law Review, 8(2). 

Ungmennafélagið Stjarnan. (2017). Stjarnan Siðareglur. Sótt frá 

http://stjarnan.is/home/2014-09-07-16-45-58/code-of-ethics 

Viðar Hreinsson, Jón Torfason og Höskuldur Þráinsson. (1992). Saga 

landsmóta UMFÍ. Reykjavík: Jóhann Sigurðsson/Sigurður V. 

Sigmundsson. 

Webb, H. (1993). Professionalization of attitudes toward play among 

adolescents. Í A. Y. Melnick, Contemporary Issues in Sociology of 

Sport (bls. 161-178). Chicago: Human Kinetics. 

Wiefferink, C. H., Detmar, S.B., Cumans, B. Vogels, T. og Paulsen, T. G. W. 

(2008). Social psychological determinants of the use of 

performance-enhancing drugs by gym users. Healt education 

research, 23(1), 70-80. Sótt frá 

https://www.deepdyve.com/lp/oxford-university-press/social-

psychological-determinants-of-the-use-of-performance-enhancing-

LCj6iBizUv 

Wilson, B. (8. september 2014). Fifa World Cup 'hits the poorest hardest. 

Sótt 30. október 2015 frá BBC: 

http://www.bbc.com/news/business-28881952 

Y. Chantal, R. Soubranne og P.C. Brunel. (2009). Exploring the social image 

of anabolic steroids users through motivation, sportspersonship 

orientations and aggression. Scandinavian Journal og Medicine & 

Science in Sports, 19(2), 228-234. 



 

101 

Zipporah, M. M. og Dr. Mberia. H. K. (2014). The Effects of Celebrity 

Endorsement in Advertisements. International Journal of Academic 

Research in Economics and Management Sciences, 3(5), 178-188. 

Sótt frá http://dx.doi.org/10.6007/IJAREMS/v3-i5/1250 

Zirin, D. (19. júní 2013). Noted,  Ari Berman on the Supreme Court's ruling in 

Arizona v. Inter Tribal Council of Arizona, Greg Mitchell on the US 

media and Syria, Dave Zirin on the protests in Brazil. Sótt 29. 

október 2015 frá The Nation: 

https://www.thenation.com/article/noted-249/ 

Zirin, D. (21. maí 2014). Brazil's Dance With the Devil on the Eve of the 

World Cup. Sótt 30. október 2015 frá The Nation: 

https://www.thenation.com/article/brazils-dance-devil-eve-world-

cup/ 

Þorlákur Karlsson. (2003). Handbók í aðferðafræði og heilbrigðisvísindum. 

Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Þórdís Lilja Gísladóttir. (2006). Hagrænt gildi íþrótta í íslensku 

nútímasamfélagi. Lokaverkefni (MA í menningar- og 

menntastjórnun). Bifröst: Háskólinn á Bifröst. 

Þórólfur Þórlindsson, Viðar Halldórsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson, Daði 

Lárusson og Drífa Pálín Geirsdóttir. (2014). Íþróttir á íslandi - 

umfang og hagræn áhrif. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands. 





 

103 





 

105 

8 Viðauki 1 

Spurningalisti um viðhorf til íþrótta 

Þessi spurningalisti er hluti af lokaverkefni til M.Ed.-prófs í 

Íþrótta- og heilsufræðum við Háskóla Íslands. Með þessum 

spurningarlista er verið að kanna viðhorf hina ýmsu hópa til íþrótta. 

Spurningarlistinn er nafnlaus og ekki hægt að rekja til einstaklinga á 

nokkurn hátt. Ábyrgðarmaður er Aron Valur Þorsteinsson og 

leiðbeinandi er dr. Guðmundur Sæmundsson. 

Grunnspurningar 
1. Hvað ertu gamall/gömul? 

 17 ára eða yngri 

 18-22 ára 

 23-30 ára  

 31-40 ára 

 41-50 ára  

 51-60 ára 

 61 árs eða eldri 

 

2. Ertu karl eða kona?  

 Karl  

 Kona 

 

3. Hver er búseta þín ? 

 Höfuðborgarsvæði 

 Landsbyggð 

 

4. Er bekkjarkerfi eða áfangakerfi við skólann sem þú starfar 

í ? 
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 Bekkjarkerfi 

 Áfangakerfi 

 

5. Undir hvaða fag fellur þín aðal kennslugrein ? 

 Raunvísindi 

 Samfélagsgreinar 

 Tungumál 

 Iðngreinar 

 Hugvísindi 

 Íþróttir 

 Annað  

 

 

6. Æfir þú íþróttir með íþróttafélagi?  

 Já  

 Nei 

 

7. Stundar þú hreyfingu utan íþróttafélags? 

 Já  

 Nei 

 
 

Viðhorfsspurningar 
 

8. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að íslenska ríkið veiti 

meira fé til íþróttaiðkunar barna og unglinga? 

 Fylgjandi  

 Hvorki fylgjandi né andvíg(ur)  

 Andvíg(ur) 

9. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að afreksíþróttamenn fá 

greitt fyrir að stunda íþrótt sína? 

 Fylgjandi 

 Hvorki fylgjandi né andvíg(ur)  

 Andvíg(ur) 
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10. Er sú þróun peningamála í íþróttum nútímans að peningar 

skipti æ meira máli ákjósanleg? 

 Já  

 Nei 

 

11. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að íslenska ríkið veiti 

meira fé til afreksíþrótta? 

 Fylgjandi  

 Hvorki fylgjandi né andvíg(ur)  

 Andvíg(ur) 

 

12. Telur þú eðlilegt eða óeðlilegt að laun karla séu almennt 

hærri í íþróttum en laun kvenna? 

 Eðlilegt 

 Óeðlilegt 

 Hlutlaus 

 

13. Telur þú eðlilegt að laun íþróttamanna í hópíþróttum 

almennt séu hærri en laun í einstaklingsíþróttum? 

 Eðlilegt 

 Óeðlilegt 

 Hlutlaus 

 

14. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að peningar hafi áhrif á 

liðaval íþróttamanns? 

 Mjög líklegt 

 Frekar líklegt 

 Hvorki líklegt né ólíklegt  

 Frekar ólíklegt  

 Mjög ólíklegt  

 

15. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að peningar hafi áhrif á 

viðhorf íþróttamanns til íþróttarinnar ? 

 Mjög líklegt 

 Frekar líklegt  
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 Hvorki líklegt né ólíklegt 

 Frekar ólíklegt  

 Mjög ólíklegt 

 

 

16. Ertu sammála eða ósammála því að of miklir peningar séu 

í íþróttum almennt ? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

17. Ertu sammála eða ósammála því að peningar séu almennt 

til skaða fyrir íþróttir? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

18. Telur þú að spilling fyrirfinnist meðal stjórnenda 

íþróttafélaga eða -sambanda? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 

19. Hvort telur þú að spilling fyrirfinnist frekar meðal 

karlkyns eða kvenkyns stjórnenda innan 

íþróttahreyfingarinnar? 

 Karlkyns stjórnenda 

 Kvenkyns stjórnenda  

 Báðir hópar svipaðir 
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20. Hvort telur þú það líklegt eða ólíklegt að stjórnendur 

íþróttafélaga hafi persónulegan hag sinn að leiðarljósi við 

samningarborðið fremur en félagsins? 

 Mjög líklegt  

 Frekar líklegt 

 Hlutlaus  

 Frekar ólíklegt  

 Mjög ólíklegt 

 

21. Hvort telur þú að stjórnendur íþróttafélaga séu 

sanngjarnir eða ósanngjarnir gagnvart iðkendum? 

 Mjög sanngjarnir  

 Frekar sanngjarnir  

 Hvorki sanngjarnir né ósanngjarnir 

 Frekar ósanngjarnir  

 Mjög ósanngjarnir 

 

 

22. Telur þú að íþróttamenn séu hjátrúafullir?  

 Já  

 Nei 

 Hlutlaus 

 

23. Telur þú að hjátrú hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á 

íþróttamenn? 

 Jákvæð 

 Hvorki jákvæð né neikvæð 

 Neikvæð 

 

24. Telur þú að íþróttaáhugamenn séu hjátrúafullir?  

 Já  

 Nei 

 Hlutlaus 
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25. Hvort telur þú að íþróttakennarar séu almennt heiðarlegir 

eða óheiðarlegir? 

 Mjög heiðarlegir  

 Frekar heiðarlegir  

 Hvorki heiðarlegir né óheiðarlegir 

 Frekar óheiðarlegir  

 Mjög óheiðarlegir 

 

26. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttakennarar 

séu heiðarlegri? 

 Karlkyns kennarar 

 Kvenkyns kennarar 

 Báðir hópar svipaðir 

 

27. Hvort telur þú að þjálfarar íþróttafélaga séu almennt 

heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

 Mjög heiðarlegir  

 Frekar heiðarlegir  

 Hvorki heiðarlegir né óheiðarlegir 

 Frekar óheiðarlegir  

 Mjög óheiðarlegir 

 

28. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttaþjálfarar  

séu heiðarlegri? 

 Karlkyns íþróttaþjálfarar  

 Kvenkyns íþróttaþjálfarar  

 Báðir hópar svipaðir 

 

 

 

29. Telur þú að íþróttakennurum sé annt um nemendur sína? 

 Já  

 Nei 
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30. Telur þú að íþróttaþjálfurum sé annt um iðkendur sína? 

 Já  

 Nei  

 

31. Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að 

íþróttakennarar séu gagnvart nemendum sínum? 

 Mjög sanngjarnir  

 Frekar sanngjarnir  

 Hvorki sanngjarnir né ósanngjarnir 

 Frekar ósanngjarnir  

 Mjög ósanngjarnir 

 

32. Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að 

íþróttaþjálfarar séu gagnvart iðkendum sínum? 

 Mjög sanngjarnir  

 Frekar sanngjarnir  

 Hvorki sanngjarnir né ósanngjarnir 

 Frekar ósanngjarnir  

 Mjög ósanngjarnir 

 

33. Telur þú að íþróttakennarar séu tillitssamir eða tillitslausir 

við nemendur sína? 

 Mjög tillitssamir  

 Frekar tillitssamir 

 Hvorki tillitssamir né tillitslausir 

 Frekar tillitslausir  

 Mjög tillitslausir 

 

34. Telur þú að íþróttaþjálfarar séu tillitssamir eða tillitslausir 

við iðkendur sína? 

 Mjög tillitssamir 

 Frekar tillitssamir  

 Hvorki tillitssamir né tillitslausir 

 Frekar tillitslausir  

 Mjög tillitslausir 
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35. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota fæðurbótaefni 

til þess að ná betri árangri í íþróttum? 

 Mjög fylgjandi 

 Fremur fylgjandi 

 Hlutlaus 

 Fremur andvíg(ur) 

 Mjög andvíg(ur) 

 

36. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota ólögleg efni á 

borð við anabólíska stera til þess að ná betri árangri í 

íþróttum? 

 Mjög fylgjandi 

 Fremur fylgjandi 

 Hlutlaus 

 Fremur andvíg(ur) 

 Mjög andvíg(ur) 

 

37. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota önnur lyf eða 

efni til þess að ná betri árangri í íþróttum? 

 Mjög fylgjandi 

 Fremur fylgjandi 

 Hlutlaus 

 Fremur andvíg(ur) 

 Mjög andvíg(ur) 

 

 

38. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) lyfjaprófum í 

keppnisgreinum? 

 Mjög fylgjandi 

 Fremur fylgjandi 

 Hlutlaus 

 Fremur andvíg(ur) 

 Mjög andvíg(ur) 
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39. Telur þú að eftirlitið með lyfjanotkun þurfi að vera meira í 

keppnisíþróttum? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 

 

40. Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð 

áhrif á sjálfsmynd barna? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

41. Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð 

áhrif á líkamlega heilsu einstaklings? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

42. Telur þú að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á félagslega hegðun 

barna og unglinga? 

 Já 

 Nei 

 

43. Telur þú að íþróttahreyfingin þurfi að vera duglegri við 

það að auglýsa starfsemi sína og mikilvægi? 
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 Já 

 Nei 

 

44. Hvort telur þú að íþróttahreyfingin leggi meiri áherslu á 

árangur í íþróttum eða að ná til allra? 

 Þau leggja meiri áherslu á árangur 

 Hlutlaus 

 Þau leggja meiri áherslu á að ná til allra 

 

 

45. Ert þú sammála eða ósammála því að íþróttamenn megi 

brjóta af sér ef það er í þágu íþróttarinnar? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

46. Ert þú sammála eða ósammála því að íþróttamenn séu 

góðar fyrirmyndir? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

47. Telur þú að íþróttamenn sýni almennt drengskap og 

heiðarleika? 

 Já  

 Nei  

 Veit ekki 

 

48. Telur þú að drengskapur og heiðarleiki meðal 

íþróttamanna fari vaxandi eða minnkandi? 

 Mjög vaxandi  

 Frekar kurteisir  
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 Hvorki kurteisir né ókurteisir 

 Frekar ókurteisir  

 Mjög ókurteisir 

 

49. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttamenn sýni 

almennt meiri drengskap og heiðarleika? 

 Karlkyns íþróttamenn 

 Kvenkyns íþróttamenn 

 Báðir hópar svipaði 

 

50. Telur þú að drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða minni 

meðal íþróttamanna en annarra? 

 Meiri 

 Minni 

 Báðir hópar svipaðir 

 

 

 

51. Telur þú að drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða minni 

innan íþróttahreyfingarinnar en meðal annarra í 

samfélaginu? 

 Meiri 

 Minni 

 Báðir hópar svipaðir  

 

 

Takk fyrir þátttökuna  
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Ágæti skólastjórnandi. 

Ég heiti Aron Valur Þorsteinsson og er meistaranemi í íþrótta- og 

heilsufræði við Háskóla Íslands. Ég er að vinna meistaraverkefni til M.Ed-

gráðu. Heiti meistaraverkefnisins er Viðhorf framhaldsskólakennara til 

íþrótta. Þetta rannsóknarverkefni er hluti fyrsta og annars áfanga af ennþá 

stærra verkefni sem tengist viðhorfi Íslendinga til íþrótta. 

 

Markmið rannsóknarverkefnisins í heild sinni er að kanna meðal sem flestra 

hópa samfélagsins og meðal almennings á Íslandi viðhorf til íþrótta, 

íþróttamanna, íþróttafélaga, íþróttasambanda, íþróttagreina, 

íþróttaþjálfara, íþróttakennara, íþróttafréttamanna, íþróttastjórnenda og 

annars sem íþróttum tengist. Meðal þess sem spurt verður um er tilgangur 

íþrótta, mikilvægi íþrótta, siðferði íþróttafólks, siðferði meðal þjálfara og 

kennara, siðferði stjórnenda í íþróttafélögum/-hreyfingu, peningar í 

íþróttum, sterar og lyf í íþróttum, trú og hjátrú í íþróttum. 

 

Þátttakendur í minni rannsókn eru framhaldsskólakennarar, bæði í 

bekkjarkerfi og áfangakerfi á Íslandi.  Rannsóknin er nafnlaus og því verður 

ekki hægt að rekja svör til svarenda þegar unnið er úr gögnunum. 

Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður rannsóknar er dr. Guðmundur 

Sæmundsson, aðjunkt við Háskóla Íslands. 

 

Með þessum pósti ætlaði ég að fá samþykki þitt fyrir því að senda þessa 

könnun á framhaldsskólakennarana sem starfa í þínum skóla. Svör þeirra 

munu hjálpa mér við meistaraverkefnið og byggja góðan grunn fyrir 

komandi rannsakendur á þessu áhugaverða efni. 

 

Með fyrirfram þökk og von um svör, Aron Valur Þorsteinsson, 697-3416 

/ ath124@hi.is 
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9 Viðauki 2 

 

 

Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Percen

t N 
Percen

t N 
Percen

t 

Ertu karl eða kona ? * 
Hvort telur þú að stjórnendur 
íþróttafélaga séu sanngjarnir 
eða ósanngjarnir gagnvart 
iðkendum? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0% 

Aldur * Hvort telur þú að 
stjórnendur íþróttafélaga séu 
sanngjarnir eða ósanngjarnir 
gagnvart iðkendum? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0% 

Íþróttaiðkun * Hvort telur 
þú að stjórnendur 
íþróttafélaga séu sanngjarnir 
eða ósanngjarnir gagnvart 
iðkendum? 

116 95,9% 5 4,1% 121 100,0% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Hvort telur þú að stjórnendur 
íþróttafélaga séu sanngjarnir eða ósanngjarnir 
gagnvart iðkendum? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 
Hvort telur þú að stjórnendur íþróttafélaga séu sanngjarnir eða 

ósanngjarnir gagnvart iðkendum? 
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Mjög 
sanngjarnir 

Frekar 
sanngjarnir 

Hvorki 
sanngjarnir né 
ósanngjarnir 

Frekar 
ósanngjarnir 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 4 24 11 6 

Kon
a 

2 35 32 3 

Total 6 59 43 9 

 

Crosstab 

Count   

 Total 

Ertu karl eða kona ? Karl 45 

Kona 72 

Total 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 8,178
a
 3 ,042 

Likelihood Ratio 8,183 3 ,042 

Linear-by-Linear 
Association 

,329 1 ,567 

N of Valid Cases 117   

 

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,31. 

 

 

 

Aldur * Hvort telur þú að stjórnendur íþróttafélaga 
séu sanngjarnir eða ósanngjarnir gagnvart iðkendum? 

 

 

 

Crosstab 
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Count   

 

Hvort telur þú að stjórnendur íþróttafélaga séu sanngjarnir eða 
ósanngjarnir gagnvart iðkendum? 

Mjög 
sanngjarnir 

Frekar 
sanngjarnir 

Hvorki 
sanngjarnir né 
ósanngjarnir 

Frekar 
ósanngjarnir 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

0 16 13 1 

41-50 ára 1 16 13 3 

51-60 ára 1 17 12 1 

61 árs eða 
eldri 

4 10 5 4 

Total 6 59 43 9 

 

Crosstab 

Count   

 Total 

Aldur 40 ára eða yngri 30 

41-50 ára 33 

51-60 ára 31 

61 árs eða eldri 23 

Total 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 15,501
a
 

9 ,078 

Likelihood Ratio 14,412 9 ,108 

Linear-by-Linear 
Association 

,543 1 ,461 

N of Valid Cases 117   

 

a. 8 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,18. 
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Íþróttaiðkun * Hvort telur þú að stjórnendur 
íþróttafélaga séu sanngjarnir eða ósanngjarnir 
gagnvart iðkendum? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að stjórnendur íþróttafélaga séu sanngjarnir eða 
ósanngjarnir gagnvart iðkendum? 

Total 
Mjög 

sanngjarnir 
Frekar 

sanngjarnir 

Hvorki 
sanngjarnir né 
ósanngjarnir 

Frekar 
ósanngjarnir 

Íþróttaiðk
un 

Virki
r 

6 53 35 8 102 

Óvir
kir 

0 5 8 1 14 

Total 6 58 43 9 116 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,212
a
 3 ,360 

Likelihood Ratio 3,782 3 ,286 

Linear-by-Linear 
Association 

1,792 1 ,181 

N of Valid Cases 116   

 

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,72. 

 

 

 

Crosstabs 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Percen

t N 
Percen

t N 
Percen

t 

Ertu karl eða kona ? * 
Telur þú að íþróttamenn séu 
hjátrúafullir?  

119 98,3% 2 1,7% 121 100,0% 

Aldur * Telur þú að 
íþróttamenn séu 
hjátrúafullir?  

119 98,3% 2 1,7% 121 100,0% 

Íþróttaiðkun * Telur þú að 
íþróttamenn séu 
hjátrúafullir?  

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Telur þú að íþróttamenn séu 
hjátrúafullir?  

 

 

 

Crosstab 

Count   

 
Telur þú að íþróttamenn séu hjátrúafullir?  

Total Já Nei Hlutlaus 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 27 2 17 46 

Kon
a 

35 3 35 73 

Total 62 5 52 119 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,410
a
 2 ,494 

Likelihood Ratio 1,418 2 ,492 
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Linear-by-Linear 
Association 

1,391 1 ,238 

N of Valid Cases 119   

 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,93. 

 

 

 

Aldur * Telur þú að íþróttamenn séu hjátrúafullir?  

 

 

 

Crosstab 

Count   

 
Telur þú að íþróttamenn séu hjátrúafullir?  

Total Já Nei Hlutlaus 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

13 2 15 30 

41-50 ára 19 0 15 34 

51-60 ára 15 2 14 31 

61 árs eða 
eldri 

15 1 8 24 

Total 62 5 52 119 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,231
a
 6 ,645 

Likelihood Ratio 5,578 6 ,472 

Linear-by-Linear 
Association 

1,265 1 ,261 

N of Valid Cases 119   

 

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,01. 
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Íþróttaiðkun * Telur þú að íþróttamenn séu 
hjátrúafullir?  

 

 

 

Crosstab 

Count   

 
Telur þú að íþróttamenn séu hjátrúafullir?  

Total Já Nei Hlutlaus 

Íþróttaiðku
n 

Virkir 53 4 46 103 

Óvir
kir 

9 1 5 15 

Total 62 5 51 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,810
a
 2 ,667 

Likelihood Ratio ,801 2 ,670 

Linear-by-Linear 
Association 

,540 1 ,462 

N of Valid Cases 118   

 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,64. 
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Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Percen

t N 
Percen

t N 
Percen

t 

Ertu karl eða kona ? * 
Telur þú að hjátrú hafi 
jákvæð eða neikvæð áhrif á 
íþróttamenn? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0% 

Aldur * Telur þú að hjátrú 
hafi jákvæð eða neikvæð 
áhrif á íþróttamenn? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0% 

Íþróttaiðkun * Telur þú að 
hjátrú hafi jákvæð eða 
neikvæð áhrif á 
íþróttamenn? 

116 95,9% 5 4,1% 121 100,0% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Telur þú að hjátrú hafi jákvæð 
eða neikvæð áhrif á íþróttamenn? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að hjátrú hafi jákvæð eða neikvæð áhrif 
á íþróttamenn? 

Total Jákvæð 

Hvorki 
jákvæð né 
neikvæð Neikvæð 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 19 19 7 45 

Kon
a 

21 45 6 72 

Total 40 64 13 117 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,762
a
 2 ,092 

Likelihood Ratio 4,764 2 ,092 

Linear-by-Linear 
Association 

,234 1 ,629 

N of Valid Cases 117   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,00. 

 

 

 

Aldur * Telur þú að hjátrú hafi jákvæð eða neikvæð 
áhrif á íþróttamenn? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að hjátrú hafi jákvæð eða neikvæð áhrif 
á íþróttamenn? 

Total Jákvæð 

Hvorki 
jákvæð né 
neikvæð Neikvæð 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

7 18 5 30 

41-50 ára 12 19 2 33 

51-60 ára 12 14 5 31 

61 árs eða 
eldri 

9 13 1 23 

Total 40 64 13 117 

 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,403
a
 6 ,493 

Likelihood Ratio 5,785 6 ,448 

Linear-by-Linear 
Association 

1,907 1 ,167 

N of Valid Cases 117   

 

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,56. 

 

 

 

Íþróttaiðkun * Telur þú að hjátrú hafi jákvæð eða 
neikvæð áhrif á íþróttamenn? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að hjátrú hafi jákvæð eða neikvæð áhrif 
á íþróttamenn? 

Total Jákvæð 

Hvorki 
jákvæð né 
neikvæð Neikvæð 

Íþróttaiðku
n 

Virki
r 

34 55 13 102 

Óvir
kir 

6 8 0 14 

Total 40 63 13 116 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,132
a
 2 ,344 

Likelihood Ratio 3,671 2 ,160 
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Linear-by-Linear 
Association 

1,503 1 ,220 

N of Valid Cases 116   

 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,57. 

 

 

 

Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Percen

t N 
Percen

t N 
Percen

t 

Ertu karl eða kona ? * 
Telur þú að 
íþróttaáhugamenn séu 
hjátrúafullir?  

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0% 

Aldur * Telur þú að 
íþróttaáhugamenn séu 
hjátrúafullir?  

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0% 

Íþróttaiðkun * Telur þú að 
íþróttaáhugamenn séu 
hjátrúafullir?  

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0% 
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Ertu karl eða kona ? * Telur þú að íþróttaáhugamenn 
séu hjátrúafullir?  

 

 

 

Crosstab 

Count   

 
Telur þú að íþróttaáhugamenn séu hjátrúafullir?  

Total Já Nei Hlutlaus 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 19 8 19 46 

Kon
a 

30 5 37 72 

Total 49 13 56 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,383
a
 2 ,184 

Likelihood Ratio 3,303 2 ,192 

Linear-by-Linear 
Association 

,297 1 ,586 

N of Valid Cases 118   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,07. 
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Aldur * Telur þú að íþróttaáhugamenn séu 
hjátrúafullir?  

 

 

 

Crosstab 

Count   

 
Telur þú að íþróttaáhugamenn séu hjátrúafullir?  

Total Já Nei Hlutlaus 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

13 4 13 30 

41-50 ára 15 2 17 34 

51-60 ára 11 6 13 30 

61 árs eða 
eldri 

10 1 13 24 

Total 49 13 56 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,918
a
 6 ,554 

Likelihood Ratio 4,967 6 ,548 

Linear-by-Linear 
Association 

,218 1 ,641 

N of Valid Cases 118   

 

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,64. 
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Íþróttaiðkun * Telur þú að íþróttaáhugamenn séu 
hjátrúafullir?  

 

 

 

Crosstab 

Count   

 
Telur þú að íþróttaáhugamenn séu hjátrúafullir?  

Total Já Nei Hlutlaus 

Íþróttaiðku
n 

Virki
r 

42 12 48 102 

Óvir
kir 

7 1 7 15 

Total 49 13 55 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,400
a
 2 ,819 

Likelihood Ratio ,442 2 ,802 

Linear-by-Linear 
Association 

,051 1 ,822 

N of Valid Cases 117   

 

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,67. 
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Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Percen

t N 
Percen

t N 
Percen

t 

Ertu karl eða kona ? * 
Hvort telur þú að 
íþróttakennarar séu almennt 
heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

119 98,3% 2 1,7% 121 100,0% 

Aldur * Hvort telur þú að 
íþróttakennarar séu almennt 
heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

119 98,3% 2 1,7% 121 100,0% 

Íþróttaiðkun * Hvort telur 
þú að íþróttakennarar séu 
almennt heiðarlegir eða 
óheiðarlegir? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Hvort telur þú að 
íþróttakennarar séu almennt heiðarlegir eða 
óheiðarlegir? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að íþróttakennarar séu almennt 
heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

Total 
Mjög 

heiðarlegir 
Frekar 

heiðarlegir 

Hvorki 
heiðarlegir né 
óheiðarlegir 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 20 21 5 46 

Kon
a 

21 43 9 73 

Total 41 64 14 119 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,745
a
 2 ,253 

Likelihood Ratio 2,723 2 ,256 

Linear-by-Linear 
Association 

1,781 1 ,182 

N of Valid Cases 119   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5,41. 

 

 

 

Aldur * Hvort telur þú að íþróttakennarar séu 
almennt heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að íþróttakennarar séu almennt 
heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

Total 
Mjög 

heiðarlegir 
Frekar 

heiðarlegir 

Hvorki 
heiðarlegir né 
óheiðarlegir 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

11 15 5 31 

41-50 ára 10 19 5 34 

51-60 ára 13 16 2 31 

61 árs eða 
eldri 

7 14 2 23 

Total 41 64 14 119 

 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,989
a
 6 ,810 

Likelihood Ratio 3,066 6 ,801 

Linear-by-Linear 
Association 

,369 1 ,544 

N of Valid Cases 119   

 

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,71. 

 

 

 

Íþróttaiðkun * Hvort telur þú að íþróttakennarar séu 
almennt heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að íþróttakennarar séu almennt 
heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

Total 
Mjög 

heiðarlegir 
Frekar 

heiðarlegir 

Hvorki 
heiðarlegir né 
óheiðarlegir 

Íþróttaiðku
n 

Virki
r 

36 56 12 104 

Óvir
kir 

5 7 2 14 

Total 41 63 14 118 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,117
a
 2 ,943 

Likelihood Ratio ,113 2 ,945 

Linear-by-Linear 
Association 

,008 1 ,929 

N of Valid Cases 118   

 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,66. 

 

 

 

Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Percen

t N 
Percen

t N 
Percen

t 

Ertu karl eða kona ? * 
Hvort telur þú að karlkyns 
eða kvenkyns 
íþróttakennarar séu 
heiðarlegri? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0% 

Aldur * Hvort telur þú að 
karlkyns eða kvenkyns 
íþróttakennarar séu 
heiðarlegri? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0% 

Íþróttaiðkun * Hvort telur 
þú að karlkyns eða kvenkyns 
íþróttakennarar séu 
heiðarlegri? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0% 
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Ertu karl eða kona ? * Hvort telur þú að karlkyns eða 
kvenkyns íþróttakennarar séu heiðarlegri? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að karlkyns eða 
kvenkyns íþróttakennarar séu 
heiðarlegri? 

Total 
Kvenkyns 

íþróttakennarar 
Báðir hópar 

svipaðir 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 6 40 46 

Kon
a 

6 66 72 

Total 12 106 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,682
a
 1 ,409   

Continuity Correction
b
 ,264 1 ,608   

Likelihood Ratio ,667 1 ,414   

Fisher's Exact Test    ,534 ,300 

Linear-by-Linear 
Association 

,676 1 ,411 
  

N of Valid Cases 118     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,68. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Aldur * Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns 
íþróttakennarar séu heiðarlegri? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að karlkyns eða 
kvenkyns íþróttakennarar séu 
heiðarlegri? 

Total 
Kvenkyns 

íþróttakennarar 
Báðir hópar 

svipaðir 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

4 27 31 

41-50 ára 5 29 34 

51-60 ára 1 29 30 

61 árs eða 
eldri 

2 21 23 

Total 12 106 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,609
a
 3 ,456 

Likelihood Ratio 2,999 3 ,392 

Linear-by-Linear 
Association 

1,022 1 ,312 

N of Valid Cases 118   

 

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,34. 
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Íþróttaiðkun * Hvort telur þú að karlkyns eða 
kvenkyns íþróttakennarar séu heiðarlegri? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að karlkyns eða 
kvenkyns íþróttakennarar séu 
heiðarlegri? 

Total 
Kvenkyns 

íþróttakennarar 
Báðir hópar 

svipaðir 

Íþróttaiðku
n 

Virkir 12 91 103 

Óvir
kir 

0 14 14 

Total 12 105 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,817
a
 1 ,178   

Continuity Correction
b
 ,772 1 ,380   

Likelihood Ratio 3,239 1 ,072   

Fisher's Exact Test    ,356 ,200 

Linear-by-Linear 
Association 

1,802 1 ,179 
  

N of Valid Cases 117     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,44. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Perce

nt N 
Perce

nt N 
Percen

t 

Ertu karl eða kona ? * 
Hvort telur þú að þjálfarar 
íþróttafélaga séu almennt 
heiðarlegir eða 
óheiðarlegir? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0
% 

Aldur * Hvort telur þú að 
þjálfarar íþróttafélaga séu 
almennt heiðarlegir eða 
óheiðarlegir? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0
% 

Íþróttaiðkun * Hvort telur 
þú að þjálfarar íþróttafélaga 
séu almennt heiðarlegir eða 
óheiðarlegir? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0
% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Hvort telur þú að þjálfarar 
íþróttafélaga séu almennt heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að þjálfarar íþróttafélaga séu almennt heiðarlegir eða 
óheiðarlegir? 

Mjög 
heiðarlegir 

Frekar 
heiðarlegir 

Hvorki 
heiðarlegir né 
óheiðarlegir 

Frekar 
óheiðarlegir 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 7 29 8 2 

Kon
a 

7 50 14 1 

Total 14 79 22 3 
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Crosstab 

Count   

 Total 

Ertu karl eða kona ? Karl 46 

Kona 72 

Total 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,916
a
 3 ,590 

Likelihood Ratio 1,871 3 ,600 

Linear-by-Linear 
Association 

,019 1 ,891 

N of Valid Cases 118   

 

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,17. 
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Aldur * Hvort telur þú að þjálfarar íþróttafélaga séu 
almennt heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að þjálfarar íþróttafélaga séu almennt heiðarlegir eða 
óheiðarlegir? 

Mjög 
heiðarlegir 

Frekar 
heiðarlegir 

Hvorki 
heiðarlegir né 
óheiðarlegir 

Frekar 
óheiðarlegir 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

5 18 6 1 

41-50 ára 2 25 6 1 

51-60 ára 4 21 6 0 

61 árs eða 
eldri 

3 15 4 1 

Total 14 79 22 3 

 

Crosstab 

Count   

 Total 

Aldur 40 ára eða yngri 30 

41-50 ára 34 

51-60 ára 31 

61 árs eða eldri 23 

Total 118 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,367
a
 9 ,948 

Likelihood Ratio 4,265 9 ,893 

Linear-by-Linear 
Association 

,006 1 ,937 

N of Valid Cases 118   
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a. 9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,58. 

 

 

 

Íþróttaiðkun * Hvort telur þú að þjálfarar 
íþróttafélaga séu almennt heiðarlegir eða óheiðarlegir? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að þjálfarar íþróttafélaga séu almennt heiðarlegir eða 
óheiðarlegir? 

Total 
Mjög 

heiðarlegir 
Frekar 

heiðarlegir 

Hvorki 
heiðarlegir né 
óheiðarlegir 

Frekar 
óheiðarlegir 

Íþróttaiðku
n 

Virki
r 

12 69 19 3 103 

Óvir
kir 

2 9 3 0 14 

Total 14 78 22 3 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,551
a
 3 ,908 

Likelihood Ratio ,902 3 ,825 

Linear-by-Linear 
Association 

,093 1 ,761 

N of Valid Cases 117   

 

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,36. 
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Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Percen

t N 
Percen

t N 
Percen

t 

Ertu karl eða kona ? * 
Hvort telur þú að karlkyns 
eða kvenkyns 
íþróttaþjálfarar  séu 
heiðarlegri? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0
% 

Aldur * Hvort telur þú að 
karlkyns eða kvenkyns 
íþróttaþjálfarar  séu 
heiðarlegri? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0
% 

Íþróttaiðkun * Hvort telur 
þú að karlkyns eða 
kvenkyns 
íþróttaþjálfarar  séu 
heiðarlegri? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0
% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Hvort telur þú að karlkyns eða 
kvenkyns íþróttaþjálfarar  séu heiðarlegri? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns 
íþróttaþjálfarar  séu heiðarlegri? 

Total 
Karlkyns 

íþróttakennarar 
Kvenkyns 

íþróttakennarar 
Báðir hópar 

svipaðir 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 0 8 38 46 

Kon
a 

2 6 64 72 

Total 2 14 102 118 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,347
a
 2 ,188 

Likelihood Ratio 3,984 2 ,136 

Linear-by-Linear 
Association 

,209 1 ,647 

N of Valid Cases 118   

 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,78. 

 

 

 

Aldur * Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns 
íþróttaþjálfarar  séu heiðarlegri? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns 
íþróttaþjálfarar  séu heiðarlegri? 

Total 
Karlkyns 

íþróttakennarar 
Kvenkyns 

íþróttakennarar 
Báðir hópar 

svipaðir 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

1 4 25 30 

41-50 ára 0 4 30 34 

51-60 ára 1 2 28 31 

61 árs eða 
eldri 

0 4 19 23 

Total 2 14 102 118 

 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,422
a
 6 ,754 

Likelihood Ratio 4,268 6 ,640 

Linear-by-Linear 
Association 

,062 1 ,804 

N of Valid Cases 118   

 

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,39. 

 

 

 

Íþróttaiðkun * Hvort telur þú að karlkyns eða 
kvenkyns íþróttaþjálfarar  séu heiðarlegri? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns 
íþróttaþjálfarar  séu heiðarlegri? 

Total 
Karlkyns 

íþróttakennarar 
Kvenkyns 

íþróttakennarar 
Báðir hópar 

svipaðir 

Íþróttaiðku
n 

Virki
r 

2 13 88 103 

Óvir
kir 

0 1 13 14 

Total 2 14 101 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,660
a
 2 ,719 

Likelihood Ratio ,942 2 ,624 

Linear-by-Linear 
Association 

,652 1 ,420 
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N of Valid Cases 117   

 

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,24. 

 

 

 

Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Perce

nt N 
Perce

nt N 
Perce

nt 

Ertu karl eða kona ? * 
Telur þú að 
íþróttakennurum sé annt 
um nemendur sína? 

120 99,2% 1 0,8% 121 100,0
% 

Aldur * Telur þú að 
íþróttakennurum sé annt 
um nemendur sína? 

120 99,2% 1 0,8% 121 100,0
% 

Íþróttaiðkun * Telur þú 
að íþróttakennurum sé 
annt um nemendur sína? 

120 99,2% 1 0,8% 121 100,0
% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Telur þú að íþróttakennurum 
sé annt um nemendur sína? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 
Telur þú að íþróttakennurum sé 

annt um nemendur sína? Total 
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Já Nei 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 46 0 46 

Kon
a 

72 2 74 

Total 118 2 120 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,264
a
 1 ,261   

Continuity Correction
b
 ,153 1 ,696   

Likelihood Ratio 1,955 1 ,162   

Fisher's Exact Test    ,523 ,378 

Linear-by-Linear 
Association 

1,254 1 ,263 
  

N of Valid Cases 120     

 

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

Aldur * Telur þú að íþróttakennurum sé annt um 
nemendur sína? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttakennurum sé 
annt um nemendur sína? 

Total Já Nei 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

31 0 31 

41-50 ára 33 1 34 
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51-60 ára 30 1 31 

61 árs eða 
eldri 

24 0 24 

Total 118 2 120 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,729
a
 3 ,631 

Likelihood Ratio 2,485 3 ,478 

Linear-by-Linear 
Association 

,017 1 ,895 

N of Valid Cases 120   

 

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,40. 

 

 

 

Íþróttaiðkun * Telur þú að íþróttakennurum sé annt 
um nemendur sína? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttakennurum sé 
annt um nemendur sína? 

Total Já Nei 

Íþróttaiðku
n 

Virkir 104 1 105 

Óvir
kir 

14 1 15 

Total 118 2 120 

 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,615
a
 

1 ,106 
  

Continuity Correction
b
 ,291 1 ,590   

Likelihood Ratio 1,698 1 ,193   

Fisher's Exact Test    ,235 ,235 

Linear-by-Linear 
Association 

2,593 1 ,107 
  

N of Valid Cases 120     

 

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Perce

nt N 
Perce

nt N 
Perce

nt 

Ertu karl eða kona ? * 
Telur þú að 
íþróttaþjálfurum sé annt 
um iðkendur sína? 

118 97,5
% 

3 2,5% 121 100,0
% 

Aldur * Telur þú að 
íþróttaþjálfurum sé annt 
um iðkendur sína? 

118 97,5
% 

3 2,5% 121 100,0
% 

Íþróttaiðkun * Telur þú 
að íþróttaþjálfurum sé 
annt um iðkendur sína? 

117 96,7
% 

4 3,3% 121 100,0
% 
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Ertu karl eða kona ? * Telur þú að íþróttaþjálfurum 
sé annt um iðkendur sína? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttaþjálfurum sé 
annt um iðkendur sína? 

Total Já Nei 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 43 2 45 

Kon
a 

71 2 73 

Total 114 4 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,247
a
 1 ,619   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,240 1 ,624   

Fisher's Exact Test    ,635 ,493 

Linear-by-Linear 
Association 

,245 1 ,621 
  

N of Valid Cases 118     

 

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,53. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

Aldur * Telur þú að íþróttaþjálfurum sé annt um 
iðkendur sína? 
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Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttaþjálfurum sé 
annt um iðkendur sína? 

Total Já Nei 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

30 0 30 

41-50 ára 32 2 34 

51-60 ára 28 2 30 

61 árs eða 
eldri 

24 0 24 

Total 114 4 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,523
a
 3 ,318 

Likelihood Ratio 5,029 3 ,170 

Linear-by-Linear 
Association 

,031 1 ,861 

N of Valid Cases 118   

 

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,81. 

 

 

 

Íþróttaiðkun * Telur þú að íþróttaþjálfurum sé annt 
um iðkendur sína? 

 

 

 

Crosstab 

Count   
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Telur þú að íþróttaþjálfurum sé 
annt um iðkendur sína? 

Total Já Nei 

Íþróttaiðku
n 

Virkir 99 3 102 

Óvir
kir 

14 1 15 

Total 113 4 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,550
a
 1 ,458   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,452 1 ,502   

Fisher's Exact Test    ,427 ,427 

Linear-by-Linear 
Association 

,545 1 ,460 
  

N of Valid Cases 117     

 

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Crosstabs 

 

Ertu karl eða kona ? * Hversu sanngjarnir eða 
ósanngjarnir telur þú að íþróttakennarar séu gagnvart 
nemendum sínum? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að íþróttakennarar 
séu gagnvart nemendum sínum? 

Mjög 
sanngjarnir 

Frekar 
sanngjarnir 

Hvorki 
sanngjarnir né 
ósanngjarnir 

Frekar 
ósanngjarnir 

Ertu karl eða kona 
? 

Kar
l 

13 28 4 0 

Ko
na 

16 49 7 1 

Total 29 77 11 1 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Percen

t N 
Percen

t N 
Percen

t 

Ertu karl eða kona ? * 
Hversu sanngjarnir eða 
ósanngjarnir telur þú að 
íþróttakennarar séu gagnvart 
nemendum sínum? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0% 

Aldur * Hversu 
sanngjarnir eða ósanngjarnir 
telur þú að íþróttakennarar 
séu gagnvart nemendum 
sínum? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0% 

Íþróttaiðkun * Hversu 
sanngjarnir eða ósanngjarnir 
telur þú að íþróttakennarar 
séu gagnvart nemendum 
sínum? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0% 
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Crosstab 

Count   

 Total 

Ertu karl eða kona ? Karl 45 

Kona 73 

Total 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,284
a
 3 ,733 

Likelihood Ratio 1,618 3 ,655 

Linear-by-Linear 
Association 

,844 1 ,358 

N of Valid Cases 118   

 

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 

 

 

 

Aldur * Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú 
að íþróttakennarar séu gagnvart nemendum sínum? 

Crosstab 

Count   

 

Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að íþróttakennarar séu 
gagnvart nemendum sínum? 

Mjög 
sanngjarnir 

Frekar 
sanngjarnir 

Hvorki 
sanngjarnir né 
ósanngjarnir 

Frekar 
ósanngjarnir 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

9 17 4 0 

41-50 ára 7 25 1 1 

51-60 ára 9 19 3 0 

61 árs eða 
eldri 

4 16 3 0 

Total 29 77 11 1 
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Crosstab 

Count   

 Total 

Aldur 40 ára eða yngri 30 

41-50 ára 34 

51-60 ára 31 

61 árs eða eldri 23 

Total 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 6,968
a
 9 ,640 

Likelihood Ratio 7,466 9 ,589 

Linear-by-Linear 
Association 

,237 1 ,626 

N of Valid Cases 118   

 

a. 8 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,19. 

 

 

 

Íþróttaiðkun * Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir 
telur þú að íþróttakennarar séu gagnvart nemendum 
sínum? 

 

 

 

Crosstab 
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Count   

 

Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að íþróttakennarar séu 
gagnvart nemendum sínum? 

Total 
Mjög 

sanngjarnir 
Frekar 

sanngjarnir 

Hvorki 
sanngjarnir né 
ósanngjarnir 

Frekar 
ósanngjarnir 

Íþróttaiðku
n 

Virki
r 

27 68 7 1 103 

Óvir
kir 

2 8 4 0 14 

Total 29 76 11 1 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,209
a
 3 ,066 

Likelihood Ratio 5,578 3 ,134 

Linear-by-Linear 
Association 

3,449 1 ,063 

N of Valid Cases 117   

 

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,12. 

 

 

 

Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Percen

t N 
Percen

t N 
Percen

t 
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Ertu karl eða kona ? * 
Hversu sanngjarnir eða 
ósanngjarnir telur þú að 
íþróttaþjálfarar séu gagnvart 
iðkendum sínum? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0% 

Aldur * Hversu 
sanngjarnir eða ósanngjarnir 
telur þú að íþróttaþjálfarar 
séu gagnvart iðkendum 
sínum? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0% 

Íþróttaiðkun * Hversu 
sanngjarnir eða ósanngjarnir 
telur þú að íþróttaþjálfarar 
séu gagnvart iðkendum 
sínum? 

116 95,9% 5 4,1% 121 100,0% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Hversu sanngjarnir eða 
ósanngjarnir telur þú að íþróttaþjálfarar séu gagnvart 
iðkendum sínum? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að íþróttaþjálfarar 
séu gagnvart iðkendum sínum? 

Mjög 
sanngjarnir 

Frekar 
sanngjarnir 

Hvorki 
sanngjarnir né 
ósanngjarnir 

Frekar 
ósanngjarnir 

Ertu karl eða kona 
? 

Kar
l 

5 29 8 3 

Ko
na 

5 55 9 3 

Total 10 84 17 6 

 

Crosstab 

Count   

 Total 
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Ertu karl eða kona ? Karl 45 

Kona 72 

Total 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,981
a
 3 ,576 

Likelihood Ratio 1,953 3 ,582 

Linear-by-Linear 
Association 

,250 1 ,617 

N of Valid Cases 117   

 

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,31. 

 

 

 

Aldur * Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú 
að íþróttaþjálfarar séu gagnvart iðkendum sínum? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að íþróttaþjálfarar 
séu gagnvart iðkendum sínum? 

Mjög 
sanngjarnir 

Frekar 
sanngjarnir 

Hvorki 
sanngjarnir né 
ósanngjarnir 

Frekar 
ósanngjarnir 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

3 21 4 1 

41-50 ára 2 26 4 2 

51-60 ára 2 22 6 1 

61 árs eða 
eldri 

3 15 3 2 

Total 10 84 17 6 
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Crosstab 

Count   

 Total 

Aldur 40 ára eða yngri 29 

41-50 ára 34 

51-60 ára 31 

61 árs eða eldri 23 

Total 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,050
a
 9 ,962 

Likelihood Ratio 2,939 9 ,967 

Linear-by-Linear 
Association 

,188 1 ,665 

N of Valid Cases 117   

 

a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,18. 
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Íþróttaiðkun * Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir 
telur þú að íþróttaþjálfarar séu gagnvart iðkendum 
sínum? 

 

Crosstab 

Count   

 

Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að íþróttaþjálfarar séu 
gagnvart iðkendum sínum? 

Total 
Mjög 

sanngjarnir 
Frekar 

sanngjarnir 

Hvorki 
sanngjarnir né 
ósanngjarnir 

Frekar 
ósanngjarnir 

Íþróttaiðku
n 

Virki
r 

10 73 13 6 102 

Óvir
kir 

0 10 4 0 14 

Total 10 83 17 6 116 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,300
a
 3 ,231 

Likelihood Ratio 5,826 3 ,120 

Linear-by-Linear 
Association 

,568 1 ,451 

N of Valid Cases 116   

 

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,72. 

 

 

 

Crosstabs 

 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 
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Valid Missing Total 

N 
Perce

nt N 
Perce

nt N 
Perce

nt 

Ertu karl eða kona ? * 
Telur þú að 
íþróttakennarar séu 
tillitssamir eða tillitslausir 
við nemendur sína ? 

119 98,3% 2 1,7% 121 100,0
% 

Aldur * Telur þú að 
íþróttakennarar séu 
tillitssamir eða tillitslausir 
við nemendur sína ? 

119 98,3% 2 1,7% 121 100,0
% 

Íþróttaiðkun * Telur þú 
að íþróttakennarar séu 
tillitssamir eða tillitslausir 
við nemendur sína ? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0
% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Telur þú að íþróttakennarar 
séu tillitssamir eða tillitslausir við nemendur sína ? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttakennarar séu tillitssamir eða tillitslausir við 
nemendur sína ? 

Mjög 
tillitssamir 

Frekar 
tillitssamir 

Hvorki 
tillitssamir né 
ótillitssamir 

Frekar 
ótillitssamir 

Ertu karl eða kona 
? 

Kar
l 

14 28 4 0 

Ko
na 

9 54 9 1 

Total 23 82 13 1 

 

Crosstab 

Count   

 Total 
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Ertu karl eða kona ? Karl 46 

Kona 73 

Total 119 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 6,460
a
 3 ,091 

Likelihood Ratio 6,664 3 ,083 

Linear-by-Linear 
Association 

5,056 1 ,025 

N of Valid Cases 119   

 

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,39. 

 

 

 

Aldur * Telur þú að íþróttakennarar séu tillitssamir 
eða tillitslausir við nemendur sína ? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttakennarar séu tillitssamir eða tillitslausir við 
nemendur sína ? 

Mjög 
tillitssamir 

Frekar 
tillitssamir 

Hvorki 
tillitssamir né 
ótillitssamir 

Frekar 
ótillitssamir 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

8 19 4 0 

41-50 ára 4 28 1 1 

51-60 ára 6 21 4 0 

61 árs eða 
eldri 

5 14 4 0 

Total 23 82 13 1 
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Crosstab 

Count   

 Total 

Aldur 40 ára eða yngri 31 

41-50 ára 34 

51-60 ára 31 

61 árs eða eldri 23 

Total 119 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 8,710
a
 9 ,464 

Likelihood Ratio 9,452 9 ,397 

Linear-by-Linear 
Association 

,210 1 ,647 

N of Valid Cases 119   

 

a. 9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,19. 
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Íþróttaiðkun * Telur þú að íþróttakennarar séu 
tillitssamir eða tillitslausir við nemendur sína ? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttakennarar séu tillitssamir eða tillitslausir við 
nemendur sína ? 

Total 
Mjög 

tillitssamir 
Frekar 

tillitssamir 

Hvorki 
tillitssamir né 
ótillitssamir 

Frekar 
ótillitssamir 

Íþróttaiðku
n 

Virki
r 

22 72 9 1 104 

Óvir
kir 

1 9 4 0 14 

Total 23 81 13 1 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,864
a
 3 ,118 

Likelihood Ratio 5,169 3 ,160 

Linear-by-Linear 
Association 

3,748 1 ,053 

N of Valid Cases 118   

 

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,12. 

 

 

 

Crosstabs 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Perce

nt N 
Perce

nt N 
Perce

nt 

Ertu karl eða kona ? * 
Telur þú að íþróttaþjálfarar 
séu tillitssamir eða 
tillitslausir við iðkendur 
sína? 

116 95,9% 5 4,1% 121 100,0
% 

Aldur * Telur þú að 
íþróttaþjálfarar séu 
tillitssamir eða tillitslausir 
við iðkendur sína? 

116 95,9% 5 4,1% 121 100,0
% 

Íþróttaiðkun * Telur þú 
að íþróttaþjálfarar séu 
tillitssamir eða tillitslausir 
við iðkendur sína? 

115 95,0% 6 5,0% 121 100,0
% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Telur þú að íþróttaþjálfarar 
séu tillitssamir eða tillitslausir við iðkendur sína? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttaþjálfarar séu tillitssamir eða tillitslausir við 
iðkendur sína? 

Mjög 
tillitssamir 

Frekar 
tillitssamir 

Hvorki 
tillitssamir né 
ótillitssamir 

Frekar 
ótillitssamir 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 5 31 5 3 

Kon
a 

3 52 14 2 

Total 8 83 19 5 

 

Crosstab 

Count   
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Telur þú að 
íþróttaþjálfarar séu 
tillitssamir eða tillitslausir 
við iðkendur sína? 

Total Mjög ótillitssamir 

Ertu karl eða kona ? Karl 1 45 

Kona 0 71 

Total 1 116 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,737
a
 4 ,220 

Likelihood Ratio 6,026 4 ,197 

Linear-by-Linear 
Association 

,008 1 ,929 

N of Valid Cases 116   

 

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,39. 

 

 

 

Aldur * Telur þú að íþróttaþjálfarar séu tillitssamir 
eða tillitslausir við iðkendur sína? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttaþjálfarar séu tillitssamir eða tillitslausir við 
iðkendur sína? 

Mjög 
tillitssamir 

Frekar 
tillitssamir 

Hvorki 
tillitssamir né 
ótillitssamir 

Frekar 
ótillitssamir 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

4 20 5 1 

41-50 ára 0 27 3 2 
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51-60 ára 2 20 8 1 

61 árs eða 
eldri 

2 16 3 1 

Total 8 83 19 5 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttaþjálfarar 
séu tillitssamir eða tillitslausir við 
iðkendur sína? 

Total Mjög ótillitssamir 

Aldur 40 ára eða yngri 0 30 

41-50 ára 0 32 

51-60 ára 0 31 

61 árs eða eldri 1 23 

Total 1 116 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 12,461
a
 

12 ,409 

Likelihood Ratio 13,346 12 ,344 

Linear-by-Linear 
Association 

,891 1 ,345 

N of Valid Cases 116   

 

a. 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,20. 

 

 

 

Íþróttaiðkun * Telur þú að íþróttaþjálfarar séu 
tillitssamir eða tillitslausir við iðkendur sína? 
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Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttaþjálfarar séu tillitssamir eða tillitslausir við 
iðkendur sína? 

Mjög 
tillitssamir 

Frekar 
tillitssamir 

Hvorki 
tillitssamir né 
ótillitssamir 

Frekar 
ótillitssamir 

Íþróttaiðku
n 

Virkir 8 73 14 5 

Óvir
kir 

0 9 5 0 

Total 8 82 19 5 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttaþjálfarar séu 
tillitssamir eða tillitslausir við 
iðkendur sína? 

Total Mjög ótillitssamir 

Íþróttaiðkun Virkir 1 101 

Óvirkir 0 14 

Total 1 115 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,605
a
 4 ,231 

Likelihood Ratio 6,541 4 ,162 

Linear-by-Linear 
Association 

,785 1 ,376 

N of Valid Cases 115   

 

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,12. 

 

 

 

Crosstabs 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Perce

nt N 
Perce

nt N 
Perce

nt 

Ertu karl eða kona ? * 
Ertu sammála eða 
ósammála því að 
íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 
sjálfsmynd barna? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0
% 

Aldur * Ertu sammála 
eða ósammála því að 
íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 
sjálfsmynd barna? 

117 96,7% 4 3,3% 121 100,0
% 

Íþróttaiðkun * Ertu 
sammála eða ósammála 
því að íþróttaiðkun hafi góð 
áhrif á sjálfsmynd barna? 

116 95,9% 5 4,1% 121 100,0
% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Ertu sammála eða ósammála 
því að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á sjálfsmynd barna? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 
sjálfsmynd barna? 

Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 22 20 2 2 

Kon
a 

37 26 7 1 

Total 59 46 9 3 

 

Crosstab 
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Count   

 Total 

Ertu karl eða kona ? Karl 46 

Kona 71 

Total 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,479
a
 3 ,479 

Likelihood Ratio 2,539 3 ,468 

Linear-by-Linear 
Association 

,111 1 ,740 

N of Valid Cases 117   

 

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,18. 

 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 
sjálfsmynd barna? 

Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

16 12 2 0 

41-50 ára 16 13 3 1 

51-60 ára 15 13 2 1 

61 árs eða 
eldri 

12 8 2 1 

Total 59 46 9 3 
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Aldur * Ertu sammála eða ósammála því að 
íþróttaiðkun hafi góð áhrif á sjálfsmynd barna? 

 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 Total 

Aldur 40 ára eða yngri 30 

41-50 ára 33 

51-60 ára 31 

61 árs eða eldri 23 

Total 117 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,645
a
 9 ,996 

Likelihood Ratio 2,362 9 ,984 

Linear-by-Linear 
Association 

,298 1 ,585 

N of Valid Cases 117   

 

a. 8 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,59. 
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Íþróttaiðkun * Ertu sammála eða ósammála því að 
íþróttaiðkun hafi góð áhrif á sjálfsmynd barna? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 
sjálfsmynd barna? 

Total 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Íþróttaiðku
n 

Virki
r 

54 36 9 3 102 

Óvir
kir 

5 9 0 0 14 

Total 59 45 9 3 116 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 5,033
a
 3 ,169 

Likelihood Ratio 6,164 3 ,104 

Linear-by-Linear 
Association 

,014 1 ,905 

N of Valid Cases 116   

 

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,36. 

 

 

 

Crosstabs 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N 
Perce

nt N 
Perce

nt N 
Perce

nt 

Ertu karl eða kona ? * 
Telur þú að íþróttaiðkun 
hafi góð áhrif á félagslega 
hegðun barna og unglinga? 

119 98,3% 2 1,7% 121 100,0
% 

Aldur * Telur þú að 
íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 
félagslega hegðun barna 
og unglinga? 

119 98,3% 2 1,7% 121 100,0
% 

Íþróttaiðkun * Telur þú 
að íþróttaiðkun hafi góð 
áhrif á félagslega hegðun 
barna og unglinga? 

118 97,5% 3 2,5% 121 100,0
% 

 

 

 

Ertu karl eða kona ? * Telur þú að íþróttaiðkun hafi 
góð áhrif á félagslega hegðun barna og unglinga? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttaiðkun hafi 
góð áhrif á félagslega hegðun 
barna og unglinga? 

Total Já Nei 

Ertu karl eða kona 
? 

Karl 43 3 46 

Kon
a 

68 5 73 

Total 111 8 119 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 
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Pearson Chi-Square ,005
a
 1 ,945   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,005 1 ,945   

Fisher's Exact Test    1,000 ,628 

Linear-by-Linear 
Association 

,005 1 ,945 
  

N of Valid Cases 119     

 

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,09. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

Aldur * Telur þú að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 
félagslega hegðun barna og unglinga? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttaiðkun hafi 
góð áhrif á félagslega hegðun 
barna og unglinga? 

Total Já Nei 

Ald
ur 

40 ára eða 
yngri 

28 2 30 

41-50 ára 32 2 34 

51-60 ára 28 3 31 

61 árs eða 
eldri 

23 1 24 

Total 111 8 119 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-
sided) 

Pearson Chi-Square ,720
a
 3 ,868 
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Likelihood Ratio ,710 3 ,871 

Linear-by-Linear 
Association 

,010 1 ,920 

N of Valid Cases 119   

 

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,61. 

 

 

 

Íþróttaiðkun * Telur þú að íþróttaiðkun hafi góð áhrif 
á félagslega hegðun barna og unglinga? 

 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Telur þú að íþróttaiðkun hafi 
góð áhrif á félagslega hegðun 
barna og unglinga? 

Total Já Nei 

Íþróttaiðku
n 

Virkir 95 8 103 

Óvir
kir 

15 0 15 

Total 110 8 118 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,250
a
 1 ,264   

Continuity Correction
b
 ,323 1 ,570   

Likelihood Ratio 2,258 1 ,133   

Fisher's Exact Test    ,594 ,325 

Linear-by-Linear 
Association 

1,239 1 ,266 
  



 

175 

N of Valid Cases 118     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,02. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

  


