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Útdráttur 

Markmið þessarar lokaritgerðar í félagsfræði er að skoða áhrif markaðsvæðingu 

blandaðra bardagalista út frá samfélagslegu sjónarhorni. Þrátt fyrir að blandaðar 

bardagalistir hafi komið hratt og örugglega inn á sjónarsviðið seinustu ár hefur það ekki 

gerst vandræðalaust. Farið verður yfir sögu íþrótta, hver þróun þeirra hefur verið og 

hvernig það tengist þróun blandaðra bardagalista. Blandaðar bardagalistir eru ein af 

stærstu bardagagreinum nútímans og hafa tekið miklum breytingum í gegnum árin. Mikið 

hefur verið rætt um gæði blandaðra bardagalista og virðast vera jafnmargir sem vilja leyfa 

blandaðar bardagalistir og þeir sem tala gegn því að leyfa keppnina. Áhrif blandaðra 

bardagalista á samfélagið og hvort MMA skili þeim gildum sem íþróttir eiga að skila til 

samfélagsins hafa verið rannsökuð nokkuð en þó ekki mikið. Í ritgerðinni verður farið yfir 

sögu blandaðra bardagalista frá upphafi til nútímans. Farið verður yfir sögu UFC og hvaða 

breytingar hafa verið í þeirra rekstri í gegnum tíðina. MMA er orðið mjög vinsælt í 

heiminum í dag og eru margir hverjir sem keppa í MMA orðnir heimsþekktir í dag. 

Markaðsvæðing hefur einkennt MMA og er mikill peningur sem hefur farið í markaðsstarf 

til að kynna og breyta ímynd MMA hjá einstaklingum. Þeir sem aðhyllast átakakenningar 

hafa velt hinum fjárhagslega heimi mikið fyrir sér og hafa þeir eflaust eitthvað að segja 

um stöðu MMA í dag. Áhrif íþrótta er mismunandi á hvert samfélag fyrir sig en einnig 

hvað telst sem íþrótt fer mikið eftir í hvaða samfélagi umræðan á sér stað.   

 

 

 

 

 

 

 



5 

Formáli  

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði hjá höfundum því báðir hafa mikinn áhuga á 

blönduðum bardagalistum (e. MMA) og hvernig uppbygging MMA hefur verið að breytast 

seinustu áratugi. MMA er tiltölulega ung grein og var höfundum hugsað til allra þeirra 

íþrótta sem eru í samfélaginu. Hafa höfundar velt fyrir sér hve einstakur uppgangur MMA 

hefur verið. Flestar íþróttir hafa byrjað sem algjört grunnstarf, vaxið síðan út frá því og 

orðið að fullþroskaðri íþrótt með atvinnumannadeildum. Það sem gerir MMA frábrugðna 

uppgangi flestra íþrótta er að hún byrjar í raun þar sem flestar íþróttir enda. Þetta er 

ástæðan fyrir að höfunda langaði að kanna aðeins bakgrunn MMA og fræðast betur um 

hann. 

 Ritgerðin er unnin sem 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði við 

Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið undir leiðsögn Viðars Halldórssonar og viljum við 

þakka honum fyrir alla aðstoð við þetta verkefni. Þar að auki viljum við þakka kærustum 

okkar, Öddu Rún Jóhannsdóttur og Thelmu Sif Jósepsdóttur, fyrir mikinn skilning og 

þolinmæði í gegnum námið. Einnig viljum við þakka foreldrum okkar við alla þá hjálp sem 

þeir hafa veitt okkur í gegnum námið. 
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1 Inngangur 
Íþróttir eru samfélagslegt fyrirbæri og hafa menn stundað íþróttir alveg frá fornum tímum 

(Coakley og Pike, 2014). Það er mikil þróun sem hefur átt sér stað í íþróttum á seinustu 

árum og hefur markaðs- og hnattvæðingin spilað þar stóran þátt. Íþróttir í dag eru orðin 

atvinna og er mikil íþróttavæðing sem hefur átt sér stað í nútímasamfélagi. Íþróttir 

nútímans hafa þróast með markaðs- og hnattvæðingu og hefur ákveðin menning (e. 

culture) myndast í kringum íþróttir og þá starfsemi sem nú hefur myndast með 

nútímaíþróttum. Félagsfræðin hefur lengi velt fyrir sér hvert hlutverk íþrótta sé í 

samfélaginu og hvaða áhrif þær hafa á samfélagið. Samfélagsleg áhrif bardagaíþrótta er 

þar engin undartekning og hefur félagsfræðin lengi velt fyrir sér hvort þær séu góð 

fyrirmynd fyrir börn og unglinga eða með öðrum orðum skila bardagaíþróttir þeim 

jákvæðu gildum til samfélagsins sem að íþróttir eiga að gera? Seinustu ár hefur ný tegund 

bardagagreinar stigið fram á sjónarsviðið. Með þessari grein hefur risið mikil deila um 

gæði greinarinnar og vilja sumir meina að þetta sé lítið annað en nútíma skylmingaþrælar. 

Þessi grein er kölluð blandaðar bardagalistir (e. Mixed Martial Arts, MMA), hafa vinsældir 

hennar aukist mikið um heim allan og er Ísland engin undantekning. Það eru mjög skiptar 

skoðanir á MMA, hafa margir einstaklingar talað gegn henni og segja þetta vera lítið 

annað en ofbeldi á meðan aðrir tala um ágæti MMA og þau jákvæði gildi sem MMA hefur 

uppá að bjóða. Bardagadeild Ultimate Fighting Championship eða UFC er sú stærsta í 

MMA-heiminum nú á dögum og hefur hún farið hratt stækkandi seinustu ár. UFC hefur 

sett mikið fé í markaðssetningu á MMA sem íþrótt og hefur sóst eftir því að fá staðfestingu 

frá Alþjóðaíþróttasambandinu sem viðurkennd íþrótt.  

 Í upphafi verður fjallað um íþróttir og sögu þeirra í gegnum tíðina. Næst verða 

skoðuð þau fræðilegu hugtök sem tekin verða fyrir í ritgerðinni, þau útskýrð og skilgreind. 

Einblínt verður á  markaðs- og hnattvæðingu og áhrif þess á samfélagið og blandaðar 

bardagalistir. Notast verður við kenningar meðal annars frá kapítalísku sjónarhorni (e. 

capitalism), átakakenningum (e. conflict Theory) og andúðarþröskulds (e. cepugnance 

threshold) kenningu Norbert Elias. Þar á eftir verður farið í sögu UFC, þeirra hlutverk í að 

koma MMA á hið almenna sjónarsvið, af hverju svo mikil áhersla er lögð á að fá 

viðurkenningu sem íþrótt og hvað sú viðurkenning myndi þýða fyrir MMA.  
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2 Hvað er íþrótt? 
Íslensk orðabók skilgreinir íþrótt sem „Leikni, fimi, snilld, list eða að gera eitthvað af mikilli 

íþrótt“ (Mörður Árnason, 2007). Það eru kerfisbundnar æfingar sem þjálfa líkamann og 

samkvæmt þessari skilgreiningu þá gæti allt sem inniheldur líkamlegt erfiði talist sem 

íþrótt. Íþróttir hafa tekið miklum breytingum í gegnum aldirnar svo þess vegna er erfitt 

að setja fram eina skilgreiningu um hvað telst sem íþrótt þar sem þetta er frekar vítt 

hugtak og skiptir máli í hvaða samfélagi hugtakið er skoðað. 

Íþróttir hafa verið og eru félagslegur þáttur í samfélagi. Þær þjóna líka mikilvægum 

tilgangi í nútímasamfélagi þar sem íþróttir hafa aldrei verið vinsælli. Íþróttir hafa þróast á 

sinn hátt og í kringum hvert og eitt samfélag fyrir sig og þar með koma ávallt nýjar 

hugmyndir um hvað íþróttir eru. Með nýjum hugmyndum og nýrri þekkingu koma nýjar 

skilgreiningar um hvað telst vera íþrótt. Eru þessar skilgreiningar ávallt að breytast og það 

sem var áður ekki talið íþrótt gæti verið ný íþrótt nútímans (Viðar Halldórsson, 2014). 

Íþróttir eiga að stuðla að jákvæðum gildum samfélagsins þar sem íþróttir vinna að 

uppeldislegum gildum fyrir yngri kynslóðina og allir eiga að fá að taka þátt. Íþróttir eiga 

að sýna jákvæð, uppeldisleg og mannbætandi gildi fyrir samfélagið ásamt líkamsþjálfun 

og eiga að ýta undir jákvæða félagsmótun yngri kynslóða (Viðar Halldórsson, 2014). 

Áherslan í til dæmis Bandaríkjunum hefur færst frá þessum jákvæðu gildum yfir í að vera 

afreksstefna það sem markmiðið er að framleiða afreksíþróttafólk og að græða pening á 

því. Þetta kallast afreksvæðing íþróttasamfélagsins. Afreksstefnan getur haft í sér 

neikvæð áhrif á krakka þar sem henni fylgir aukið æfingaálag og meiri pressa á að standa 

sig. Afleiðingar af því geta verið aukin meiðsli, kulnun og streita sem myndast hjá ungum 

einstaklingum. Rannsóknir hafa sýnt að afreksstefna skapi frekar það keppniseðli sem 

kenni einstaklingum að það skipti öllu máli að sigra í staðinn fyrir að gera hlutina rétt og 

að taka þátt í íþróttum. Sigurinn verði meira virði en samheldnin (Þór Steinarsson, 2018).  

Ef litið er yfir sögu íþrótta er hægt að sjá að þær eru félagslega mótaðar, því íþróttir 

myndast í gegnum einstaklinga í samfélaginu. Íþróttir breytast með tímanum og með því 

breytast viðhorf einstaklinga í samfélaginu til þeirra. Því er mikilvægt að skoða íþróttir 

nútímans vegna aukningar á áhuga og áhorfi (Þór Steinarsson, 2018). 

Tilgangur íþrótta hefur meðal annars breyst í gegnum tíðina frá því að vera 

uppbygging karlmannsins til að þjálfa vöðva og færni hans gegn andstæðingum yfir í að 

stuðla að góðum gildum fyrir samfélagið. Í dag stunda konur íþróttir til jafns við karlmenn 



9 

og hafa gildin færst yfir í að vera jákvæð, uppeldisleg og mannbætandi fyrir einstaklinginn 

sem iðkar íþróttir. Íþróttir voru og eru taldar góð leið til að kenna ungu fólki æskileg 

samfélagsleg gildi fyrir framtíðina. Af þeim sökum voru íþróttir teknar inn í skólastarf og 

var litið á það sem mikilvægan þátt í uppeldi ungra einstaklinga, þar gætu þeir lært gildi 

íþrótta og mikilvægi þeirra fyrir uppbyggingu samfélagsins (Viðar Halldórsson, 2014). 

Íþróttir hafa fest sig í sessi í flestum nútímasamfélögum og ávallt fleiri einstaklingar 

stunda einhvers konar íþróttir. Karlar og konur úr öllum stéttum samfélagsins stunda alls 

konar íþróttir og munu íþróttir líklegast koma til með að verða enn fyrirferðarmeiri í 

framtíðinni. Með auknum íþróttahugmyndum mun skilgreiningin á íþróttum verða mun 

breiðari með tímanum (Viðar Halldórsson, 2014). 

Það eru margar skilgreiningar til um hvað íþróttir eru en flestir fræðimenn eru 

sammála um að íþróttir séu stofnanabundin keppni þar sem keppendur eru undir 

líkamlegum þrýstingi og krafist er mikillar líkamlegrar færni þar sem keppandinn er 

hvattur af innri og ytri umbun. Samkvæmt þessari skilgreiningu getur flest líkamleg 

áreynsla fallið undir það að vera íþrótt. Hins vegar er líka hægt að spyrja sig að því hvað 

telst ekki sem íþrótt og hvað íþrótt þarf að fela í sér mikla líkamlega áreynslu. Samkvæmt 

þessu er skák líklega ekki íþrótt þar sem þar á lítil sem engin líkamleg áreynsla sér stað 

heldur er hún frekar huglæg eða andleg. Aftur á móti þá væri lítið sem líkaminn gæti gert 

án hugans, þar sem hugurinn og líkaminn vinna saman í að stunda íþróttina og hvorugur 

getur starfað án aðstoðar frá hinum (Coakley og Pike, 2014).  

Íþróttir eru skipulagðar og stofnanabundnar og allar íþróttir hafa ákveðnar reglur. 

Það að íþróttir eru stofnanabundnar þýðir að það eru opinberir aðilar sem sjá um að öllum 

reglum sé framfylgt. Einnig þýðir það að öll þjálfun og æfingar fara fram á ákveðinn hátt 

og að skipulag skiptir miklu máli fyrir árangur í íþróttinni. Ásamt þessu er líka keppt í 

íþróttum. Með því er átt við að þær hafa allar sitt keppnissnið og það er mikill munur á 

því að horfa á krakka leika sér að skjóta í körfu og að horfa á leik í bandarísku NBA-

deildinni í körfubolta (Coakley og Pike, 2014). 

Önnur leið til að skilgreina hvað íþróttir séu er að skoða samfélagið sem íþróttin 

fer fram í. Þar eru tvær spurningar sem mikilvægt er fyrir rannsakendur að spyrja sig áður 

en rannsóknin fer fram: 

1. Hvað telst sem íþrótt í þessu samfélagi? 

2. Hvaða íþróttir eru vinsælastar og fá mestan stuðning og styrki innan samfélagsins? 
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Hér verður það menning og félagsfræði sem kemur til með að skýra af hverju sumar 

íþróttir teljast sem íþróttir og aðrar ekki frekar en tilbúnir skilmálar settir af einstaklingum. 

 Íþróttir eru ávallt að þróast og hugtakið víkkar og verður flóknara, þær breytast 

með íþróttavæðingu nútímasamfélagsins og samhliða því er fjölbreyttara framboð íþrótta 

fyrir samfélagið. Þar með nær skilgreiningin á íþróttum yfir fleiri íþróttagreinar. Þrátt fyrir 

það þá eru nokkrar greinar sem hafa sprottið upp og falla fyrir utan skilgreiningu á hvað 

er íþrótt og hafa þar með ekki verið teknar inn í Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. 

Nýjar greinar eru til dæmis blandaðar bardagalistir, fitness sport og crossfit (Þórólfur 

Þórlindsson, Viðar Halldórsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson, Daði Lárusson og Drífa Pálín 

Geirsdóttir, 2014).  

 Bardagaíþróttir hafa verið vinsælar á meðal almennings, með því er hægt að sjá 

að ofbeldi var og er góð söluvara og líkleg til að laða að sér fleiri áhorfendur. Ofbeldi var 

stór hluti af íþróttum til forna og er meðal annars að aukast í nútímaíþróttum.  

 

2.1 Saga íþrótta 

Samfélagið er síbreytilegt og það að bera saman nútíma samfélag við samfélag til forna 

getur verið erfitt þar sem miklar breytingar hafa átt sér stað og önnur gildi og viðmið voru 

til staðar þá en eru í nútímasamfélögum. Þetta á einnig við um íþróttir til forna og íþróttir 

nú til dags. Eins og áður kom fram eru margar mismunandi skilgreiningar á hvað telst 

íþrótt og hvað ekki. Samfélagsleg gildi og viðmið hafa breyst mikið frá samfélögum til 

forna og með þeim breytast íþróttirnar. Það þarf að skoða hvert tímabil í 

mannkynssögunni og þá aðallega einstaklinga sem voru uppi á þeim tíma til að skilja 

hvernig íþróttir spiluðu inn í hið daglega líf manna til forna. Sem dæmi voru íþrótta hjá 

Rómverjum til forna æfingar fyrir hermenn, dægrastytting fyrir almenning og valdasýning 

keisarans. Leikarnir voru villimannslegir, ofbeldisfullir, hrottalegir og voru notaðir sem 

skemmtun fyrir millistétt og efri stéttir. Þessar „íþróttir“ voru aðeins stundaðar af þrælum 

eða glæpamönnum og þá yfirleitt karlmönnum. Íþróttagreinarnar voru hnefaleikar, 

skylmingar milli þræla eða barátta milli þræla og rándýra. Þetta var hnitmiðuð skemmtun 

fyrir valdamikla einstaklinga samfélagsins og við það fengu þeir meira vald fyrir sig og sína 

(Coakley og Pike, 2014). 
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  Ef skoðað er fornt samfélag á Íslandi er um svipaða sögu að ræða og hér að ofan. 

Að vísu voru slíkir leikar ekki haldnir fyrir keisarann en sá hæfileiki að geta barist var mikils 

metinn í samfélaginu. Taka má hólmgöngur til forna sem dæmi. Í forníslensku samfélagi 

var heiður og sæmd framar öllu. Þar skipti miklu máli að geta varið sjálfan sig gegn þeim 

ýmsu ógnum sem steðjuðu að fólki og var því sá eiginleiki að geta handleikið vopn mikils 

metinn (Matson, 1995).  

 Hólmgöngur voru notaðar til að leysa ágreining milli manna eða þegar menn 

þurftu að halda heiðri sínum og máttu ekki virðast vera minni menn. Þegar menn þurftu 

leið til að útkljá mál sem gátu ekki beðið eftir að vera leyst á þingi sem haldið var á þriggja 

mánaða fresti skoruðu menn hvorn annan á hólm. Til að byrja með áttu hólmgöngur sér 

stað á hólmum eða litlum eyjum en síðar meir urðu til sérútbúnir vellir. Þar var farið eftir 

reglum sem voru nefndar hólmgöngulög en þau eru ekki svo ósvipuð nútíma 

íþróttareglum. Þar var hefð fyrir því að sá sem skoraði á annan mann þurfti að fara með 

reglur hólmgöngu áður en keppnin átti sér stað. Það fara mismunandi sögur af hvernig 

reglurnar voru og er líklegt að þær hafi breyst mikið með tímanum og á milli samfélaga. 

Einnig virðist sem þær hafi verið mismunandi eftir landshlutum og löndum. Hér á Íslandi 

var lítið af fólki og því óþarfi að menn væru að drepa hver annan vegna ágreinings sem 

hægt væri að leysa án dauðsfalla. Þarna var gerð breyting á hólmgöngu og var leyst þannig 

að feldi var komið fyrir undir keppendum. Keppnin var stöðvuð þegar blóð úr öðrum 

keppandanum féll á feldinn eða hann gat einfaldlega ekki haldið áfram. Þarna var tilraun 

gerð til að fækka dauðsföllum þó svo það hafi ekki alltaf gengið eftir og íslendingasögur 

segja frá ótal dauðsföllum. Ásamt smáninni að tapa viðureigninni þurfti sá sem tapaði að 

greiða sigurvegaranum þrjú mörk af silfri til að leysa sig af hólmi (Matson, 1995). 

 Hólmgöngulögin sýna reglur eins og þekkjast í nútímaíþróttum. Reglur eru þróaðar 

fyrir öryggi keppenda en reyna samt að halda í það skemmtanagildi sem íþróttir hafa. Ef 

hólmganga er borin saman við þá skilgreiningu sem var birt hér að ofan þá fellur hún að 

mörgu leyti undir þá skilgreiningu hvað telst vera íþrótt. Þar á mikið líkamlegt erfiði sér 

stað, menn keppa eftir settum reglum, hólmganga var viðurkenndur hluti af hinu 

opinbera og fólk kom og fylgdist með gangi mála líkt og áhorfendur gera á 

íþróttaviðburðum nú á dögum. Að vísu er ólíklegt að hólmganga verði tekin upp aftur til 

að leysa ágreining milli manna en að skoða hana út frá skilgreiningu um hvað sé íþrótt og 

hvað ekki er áhugavert. 
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Einnig er áhugavert að skoða íþróttir í Grikklandi til forna því aðaláherslan á þeim 

tíma var trúarlegs eðlis. Mikil fegurðardýrkun ríkti á þeim tíma, aðeins karlmenn fengu að 

taka þátt og komu þá yfirleitt frá vel efnuðum fjölskyldum. Margar af þeim dagsetningum 

sem voru valdar til að halda íþróttaleika voru yfirleitt samhliða trúarhátíðum. Seifur hafði 

framið hetjudáðir í Ólympíu og voru því leikar haldnir þar á fjögurra ára fresti til að sýna 

stuðning við Seif (Baker, 1988). Talið er að sérstakir íþróttaleikvangar eins og nú þekkjast 

hafi fyrst verið byggðir um 550 fyrir Krist. Íþróttagreinarnar sem voru stundaðar á þessum 

leikum voru að mestu byggðar á áhugamálum karlmanna eins og glíma, hnefaleikar, 

spjótkast, kringlukast, bogfimi og langstökk. Á Ólympíuleikunum til forna voru meiðsli 

algengari og ofbeldi meira en það sem nú þekkist (Coakley og Pike, 2014). 

 
 

2.2 MMA sem íþrótt  

Í MMA er blandað saman mörgum bardagagreinum til að skapa eina bardagalist eða stíl 

(e. style) þar sem teknir eru bestu hlutar úr bardagagreinum og blandað í einn (UFC, 

2018c). Það eru tvær meginstoðir greinarinnar; glíma (e. grappling) og standandi keppni 

(e. striking). Í glímunni keppa menn á gólfinu þar sem öll högg eru leyfð nema spörk og 

hné í höfuð. Í standandi viðureign sparka menn og kýla í andstæðinga sína og notast við 

alls konar fellur til að ná andstæðingnum niður á gólfið. Blandaðar bardagalistir eru 

samsettar úr mörgum bardagagreinum en þar má nefna brasilískt jiu jitsu, muay thai, 

sparkbox, judo, karate, glímu og box. MMA telst ofbeldisfullt, vilja margir meina að hún 

sé engu skárri en nútíma skylmingaþrælar og eigi hún því að vera lögð niður og bönnuð. 

Margir einstaklingar hafa talað gegn blönduðum bardagalistum og segja þær ekki eiga 

heima í umræðunni um íþróttir. 

Hvað myndi það þýða fyrir MMA að fá alþjóðlega viðurkenningu sem íþrótt? 

Uppfyllir hún þau skilyrði sem þarf að hafa til að komast á Ólympíuleikana? 

Það eru forsendur fyrir því að MMA væri tekin inn á Ólympíuleikana þar sem einn 

af forfeðrum MMA er ‚Ólympíuíþrótt. Þessi íþrótt heitir Pankration og er grísk bardagalist 

sem er ekki ósvipuð MMA og keppt var í á Ólympíuleikum til forna (UFC, 2018a). Nefndin 

sem ákveður hvaða greinar verða með á Ólympíuleikunum heitir GAISF (The Global 

Association of International Sports Federations) og taldi hún að það væri ekki enn kominn 

tími á að gera MMA að viðurkenndri íþrótt, þrátt fyrir að hún sé ein af hraðast vaxandi 
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áhugamáli í heiminum. Framkvæmdastjóri GAISF vildi ekki tjá sig um þessa ákvörðun né 

um gagnrýni frá forstjóra IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation), Densign 

White. White talar um að það sé viljandi verið að stöðva tilraunir þeirra til að fá 

viðurkenningu sem íþrótt, en það myndi gera þeim kleift að gera reglur staðlaðar og skapa 

almennilega umgjörð. GAISF leyfði MMA ekki að fá svokallaðan „observer status“ sem er 

skylda fyrir allar íþróttir að fara í gegnum áður en þær fá viðurkenningu GAISF sem íþrótt. 

Þetta ferli er í kringum tvö ár, þá er íþróttasamböndum leiðbeint og þau studd af GAISF 

varðandi hvernig eigi að fara að því að verða viðurkenndir meðlimir (Gross, 2019). 

John Kavanagh, þjálfari Conor McGregor, er einn af nokkrum einstaklingum sem 

segir MMA vera íþrótt. Kavanagh telur að samþykki sé það sem skilgreini MMA frá ofbeldi. 

Hann segir að sé einhver kýldur í andlitið gegn vilja sínum sé það talið sem ofbeldi en aftur 

á móti ef að einstaklingar séu báðir samþykkir því að keppa undir reglum þar sem högg 

eru leyfð þá sé um keppni að ræða. Kavanagh telur að það eigi að líkja MMA við aðrar 

íþróttir eins og ruðning og íshokkí en ekki dæma út frá skoðunum einstaklinga um ofbeldi. 

Hann segir það hins vegar mikilvægt að koma hugtakinu ofbeldi frá MMA og einblína á 

jákvæðu gildi íþróttarinnar eins og virðingu og aga. Hann segir að það sé ein leið fyrir 

stuðningsmenn MMA að ýta undir lögmæti MMA sem íþróttar (Wyman, 2016). 

Það er markmið hjá IMMAF að gera reglur í MMA staðlaðar þannig að öll samtök 

í heiminum sem halda MMA-keppnir fari eftir sömu reglum (IMMAF, e.d.-a). Þetta gæti 

mögulega verið ein af helstu ástæðum þess að MMA fær ekki viðurkenningu sem fullgild 

íþrótt. Það vantar upp á umgjörð, bæði varðandi reglur og yngri flokka um hvernig þjálfun 

þar eigi að fara fram. Það virðist vera lítið samræmi á milli samtaka eins og UFC og til 

dæmis One Fight Championship (One Fc) þar sem sömu reglur gilda ekki og hringurinn 

sem keppt er í er ekki eins. One Fc eru asísk bardagasamtök sem notast bæði við öðruvísi 

búr en UFC og keppendur fylgja ekki nákvæmlega eins reglum. UFC fer eftir svokölluðum 

„unified MMA rules“ en One Fc fer eftir „global martial arts rule set“ (UFC, 2018a). Þetta 

eru í grunninn mjög svipaðar reglur en þó má finna smá mun á þeim, t.d. er leyfilegt hjá 

One Fc að sparka í höfuð á liggjandi einstaklingi en það er bannað í reglum UFC (ONE 

Championship, e.d.). 

Patrick Wyman fjallar um þá skoðun Kavanagh að hann vilji að MMA falli undir 

sama flokk og aðrar íþróttir sem fela í sér ofbeldistilburði. Wyman segir að það sé munur 

á íþróttum þar sem ofbeldi getur átt sér stað og að íþróttin snúist alfarið um ofbeldi. 
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Almenn notkun á orðinu ofbeldi er til dæmis þegar einhver er sleginn í andlitið, að fella 

einstakling, svæfa einstaklinga með hengingartaki eða jafnvel brjóta bein, en allir þessir 

eiginleikar eru í MMA. Wyman talar um að MMA sé keppnisíþrótt en þrátt fyrir það sé 

hún líka ofbeldisíþrótt. Hvort MMA ætti að vera skilgreind út frá ofbeldinu sem fylgir því 

er önnur spurning. Eins og Kavanagh fjallar um þá vill hann setja MMA með öðrum 

íþróttum eins og ruðningi eða íshokkí en í þessum íþróttum þá snýst keppnin um að skora 

stig og sigra þannig. Í MMA, þrátt fyrir dómara og stigakerfið, þá er aðalmarkmiðið í 

keppninni að rota eða neyða andstæðinginn í uppgjöf (Wyman, 2016). Formaður 

Júdósambands Evrópu Sergey Soloveychick, hann sagði þetta ekki vera íþrótt heldur 

einhvers konar sýningu og MMA stæði ekki fyrir mannleg gildi eins og íþróttir ættu að 

gera (MMA er ekki íþrótt heldur sýning, 2015). Jón Viðar Arnþórsson fyrrum formaður 

Mjölnis telur að MMA sé ekki hættulegri en aðrar íþróttir og vel sé fylgst með heilsu 

keppenda. Það sé ávallt læknir á svæðinu þegar keppni fer fram og mikið hugsað um 

öryggi og heilsu keppenda. Með því telur Jón að MMA sé alls ekki ofbeldi því þegar tveir 

einstaklingar eru samþykkir að berjast og vita hvernig keppnin fer fram þá það keppni. 

Meðal annars telur Jón Viðar að rísandi áhugi gagnvart MMA sé vegna eðli mannsins að 

vilja sjá átök og þar af leiðandi sé MMA  ein heiðarlegasta íþrótt mannsins („Heiðarlegasta 

íþrótt mannsins“, 2017). 

MMA hefur þurft að ganga í gegnum ákveðnar breytingar til að aðlagast stöðlum 

í samfélaginu, eins og hnefaleikar gerðu. Ef það verða miklar breytingar á keppnunum í 

MMA þá er möguleiki á að mikilvæg atvik sem gerast og mynda ákveðna tilfinningu fyrir 

áhorfandann verði tekin út. Ef til dæmis rothögg eða uppgjöf úr keppnunum væri tekin út 

þá gæti ánægjugildi áhorfandans minnkað, sem ætti að vekja upp siðferðilegar spurningar 

um áhorfandann ef sársauki og ógæfa eru tekin úr keppnum. Það sem er þörf á að skoða 

er hvort siðferðilegi kostnaðurinn við ofbeldið í MMA sé meiri en hugsanlegur ávinningur 

af MMA. Spurningin er hversu mikið ofbeldi er í lagi þegar það kemur að íþróttum. Rætt 

hefur verið um þetta í flestum vestrænum samfélögum undanfarin ár (Wyman, 2016). 

 

2.2.1 MMA á ólympíuleikunum 

Það myndi breyta miklu fyrir MMA að fá viðurkenningu GAISF sem lögmæt íþrótt. Það 

myndu opnast margar dyr sem hafa verið lokaðar hingað til. Með þeirri viðurkenningu er 



15 

hægt að sækja um inngöngu á Ólympíuleikana og þannig fá viðurkenningu 

Ólympíunefndarinnar eða IOC (International Olympic Committee). Með því að komast á 

Ólympíuleikana myndi margt breytast. MMA myndi fá meiri umfjöllun í fréttatímum og 

öðrum fjölmiðlum. Ef horft er til hnefaleika hafa margir af bestu boxurum heims byrjað á 

Ólympíuleikunum og fært sig þaðan í atvinnumennsku. Þar er hægt að nefna menn eins 

og Floyd Mayweather Jr, Anthony Joshua og Mike Tyson. Allir þessir einstaklingar byrjuðu 

á Ólympíuleikunum og sköpuðu sér nafn þar. Þetta myndi til dæmis hjálpa 

bardagasamtökum eins og UFC að markaðssetja sína keppendur og jafnvel fá fleiri 

keppendur inn í þeirra samtök. Þessi íþróttaviðurkenning myndi gefa MMA-samtökum 

um heim allan fría auglýsingu í fréttatímum þar sem þeir stunduðu viðurkennda íþrótt. 

Að hafa Ólympíumeistara er mikil viðurkenning á fullgildi íþróttarinnar því gull á 

Ólympíumóti er talið vera eitt af stærri afrekum sem hægt er að ná fyrir íþróttaiðkendur. 

Eitt af helstu vandamálum sem IMMAF glímir við er að MMA-íþróttasambönd eru oft ekki 

viðurkennd í sínum heimalöndum. Þó má til dæmis nefna Norska íþróttasambandið 

(Norges Idrettsforbund - NIF) sem samþykkti þann 5. apríl 2019 umsókn MMA og Muay 

Thai inn í norska bardagasamtökin (Norges Kampsportforbund - NKF). NKF er 

regnhlífarsamband sem sér um allar bardagaíþróttir í Noregi og sótti núna seinast um 

viðurkenningu á áhugamanna-MMA og Muay Thai sem var síðan samþykkt (Curran, 

2019). Með þessu er búið að opna fyrir það að keppnir í áhugamanna-MMA geti hafist í 

Noregi. Áður fyrr voru allar íþróttir sem hægt var að vinna með rothöggi bannaðar í 

Noregi, en því banni var aflétt árið 2016 (Curran, 2019). 

 Þetta er ekki raunin alls staðar, er MMA bannað í mörgum löndum nú á dögum og 

þó svo að engin lög banni MMA beinlínis hér á landi eru engin lög sem leyfa MMA heldur 

þó það sé til skoðunar að leyfa MMA á Íslandi (þingskjal nr. 1126/2014-2015). Eins og áður 

kom fram eru það íþróttasambönd hverrar íþróttar sem sækja um þátttöku í 

Ólympíuleikunum og gera það í nafni íþróttasambands hverrar þjóðar. Í þessu tilviki væri 

það IMMAF. Þar sem mörg lönd hafa ekki viðurkennt MMA eða bardagasamtök innan 

þjóða er erfitt að færa rök fyrir inngöngu MMA á Ólympíuleikana. 

Allar umsóknir sem berast til ólympíunefndar eru metnar og bornar saman við fimm 

flokka:  

1. Saga íþróttarinnar. Hefur verið keppt í slíkri íþrótt á Ólympíuleikunum áður? Er 

hefð fyrir því að slíkar íþróttir taki þátt? 



16 

2. Hvaða gildum bætir íþróttin við Ólympíuleikana? Hvaða ímynd hefur íþróttin og 

uppfyllir hún þau skilyrði sem Ólympíuleikarnir standa fyrir?  

3. Hvernig er fjárhag íþróttarinnar háttað? Hverjir stjórna? Hvaða íþróttasambönd 

standa á bak við hana? Hvernig er skipulagi og jafnrétti háttað? 

4. Hverjar eru vinsældir íþróttarinnar? Hvað kemur íþróttin til með að draga mikið 

að af áhorfendum, stuðningsaðilum (e. sponsors) og fjölmiðlum? Eru bestu 

einstaklingarnir að fara að taka þátt á leikunum í þeirri íþrótt? 

5. Einnig er horft til hvert viðskiptalíkan íþróttarinnar sé og þá sérstaklega horft til 

hve mikið íþróttin græðir fjárhagslega og hver kostnaður er við að halda slíka 

viðburði (Olympic programme commission, e.d.). 

 

Þegar stór fyrirtæki hafa verið starfandi í lengri tíma og hafa unnið sér inn áhorfendahóp 

eða kaupendur þarf að viðhalda þeirri ánægju og hollustu sem myndast milli neytenda og 

seljanda. Núverandi neytendur eru þeir sem halda fyrirtækinu uppi og ef hollustan bregst 

þar þá er líklegt að fyrirtæki tapi mikið á því. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að halda 

vörumerkinu mikilvægu fyrir neytendurna (Johansson og Carlson, 2015). Ef UFC vill að 

MMA komist á Ólympíuleikana er möguleiki á að þeir þurfi að breyta reglum til að 

standast kröfur frá ólympíunefnd. Það gæti farið illa í neytendur því þeir eru vanir að sjá 

UFC eins og það er núna og ef það breytist mikið þá er mögulegt að þeir einfaldlega hætti 

að fylgjast með. Það væri mjög líklegt að það þyrfti að gera breytingar á reglugerð til að 

standast þær kröfur sem eru hér að ofan og ólympíunefndin setur. Haraldur Nelson faðir 

Gunnar Nelson UFC bardagakappa sagði í viðtali við Vísi að hann væri ekki endilega hrifinn 

af því að MMA kæmist á Ólympíuleikana. Hann tekur nokkrar bardagagreinar sem dæmi 

og segir að oft séu þessar breyttu reglur ekki vera til þess að bæta íþróttirnar og að rugl 

reglum sé bætt við. Þar notar hann Júdó sem dæmi, þar hefur reglum hefur verið mikið 

breytt þar sem búið er að banna að grípa í fætur andstæðings og líkist meira íslenskri 

fornglímu í dag heldur en Júdó (Haraldur Nelson vill ekki MMA á ÓL „Rugl reglum verður 

hrúgað í íþróttina“, 2016).  

 Álykta má að sú reglugerð sem MMA færi með á Ólympíuleikana væri eitthver 

útgáfa af Amateur Ruleset-reglugerðinni frá IMMAF. Þar eru allir keppendur skyldugir að 

vera í bol og með legghlífar. Þar er einnig búið að banna hné í höfuð ásamt 
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olnbogahöggum. Einnig hafa nokkrir lásar verið bannaðir eins og þeir lásar sem snúa upp 

á mænu, hrygg eða hálsinn ásamt nokkrum fótalásum (IMMAF, e.d.-b). Þetta er svipað og 

var gert í Ólympískum hnefaleikum þar sem hjálmi var bætt við og að högg þyrftu ekki að 

valda skaða heldur þyrfti aðeins að koma þeim á andstæðinginn til að skora stig (AIBA, 

e.d.). 
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3 Fræðilegur kafli 

3.1 Kapítalismi 

Þegar kemur að markaðsvæðingu í nútíma samfélagi er ómögulegt að fjalla ekki um 

kapítalisma og áhrif hans á markaðsvæðingu samfélagsins. Þegar talað er um kapítalisma 

er erfitt að minnast ekki á fræðimanninn Karl Marx sem var uppi á nítjándu öld (1818-

1883). Karl Marx vakti eftirtekt er hann gaf út rit um vestræn samfélög og hina klassísku 

birtingarmynd kapítalisma. Hann var lærður hagfræðingur og heimspekingur og þó hann 

hafi ekki fengið titilinn félagsfræðingur er oft talað um hann sem einn af upprunalegum 

feðrum félagsfræðinnar (Giddens og Sutton, 2013). 

 Marx sagði að það væri ekki nóg að hafa einungis peninga og vörur til að skapa 

kapítalisma. Hann sagði að það þyrfti einnig félagsleg tengsl og skilgreindi kapítalisma sem 

kerfi félagslegra tengsla (Morrison, 2006). Þrjú skref þurfa að eiga sér stað svo þetta verði 

að veruleika. Fyrst þarf að aðskilja vinnuaflið frá framleiðsluháttum. Síðan þarf 

eignarréttur að vera í einkaeign og að lokum þarf að koma á kerfi sem stjórnar hvernig 

kaupum og sölu á vinnu og vörum er háttað (Morrison, 2006). Til að einfalda er hægt að 

segja að kapítalismi sé hagkerfi þar sem öll framleiðslutæki eru í einkaeign og þá í eigu 

elítunnar. Með þessu er ýtt undir stéttaskiptingu og elítan eða kapítalistarnir stjórna síðan 

öllu kerfinu. Hægt er að skipta samfélaginu upp í tvo hluta, þá sem eiga fyrirtækin og svo 

öreigana sem sjá um að halda fyrirtækinu uppi. Við uppbyggingu samfélagsins (e. 

structure) móta eigendur fyrirtækjanna samfélagið (Giddens og Sutton, 2013). Vara (e. 

commodity) er megineinkenni kapítalískra samfélaga ásamt því að vera lykilhugtak 

kapítalisma samkvæmt Marx. Fleiri og fleiri þættir tilverunnar verða að vörum, þar sem 

vörur verða keyptar og seldar. Vörur eru framleiddar af einum en svo nýttar af öðrum og 

hafa því allar vörur tvenns konar gildi; notagildi og skiptagildi. Vinnuaflið (e. labour) er 

vara og hefur því notagildi og skiptagildi. Kapítalisminn ræður vinnuferlinu og þar með 

verður vinnuaflið selt á markaði (Morrison, 2006). 

Það má á marga vegu tengja þetta inn í heim bardagaíþrótta þar sem mörg 

bardagasamtök eins og UFC eru rekin eins og stórt fyrirtæki. Í viðtali við Viðar Halldórsson 

segir hann að MMA sé ekki íþrótt heldur iðnaður þar sem hann sé rekinn sem slíkur (Óskar 
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Ófeigur Jónsson, 2017). Bardagasamtök hafa vöru sem þau koma á markað. Þessi vara er 

MMA og vinnuaflið eru keppendurnir eða einstaklingarnir sem keppa. Samtökin eru í eigu 

fárra aðila og þeir sem starfa þar heyra allir undir þessa fáu einstaklinga og sjá um rekstur 

fyrirtækisins. Það er hins vegar mjög misskipt hvernig laun þessara einstaklinga eru þar 

sem margir þeirra fá greitt eftir því hversu mikið aðdráttarafl þeir hafa fyrir aðdáendur. 

Það gæti því verið að brjóta á sumum hópum innan íþróttarinnar þar sem ekki fá allir 

greitt það sama fyrir sömu eða svipaða vinnu. Til dæmis hafa konur yfirleitt minni 

aðdráttarafl heldur en karlar og fá því oft minna greitt en þeir. Þarna er líka hægt að tengja 

við hugtak Marx um gildi vara (e. theory of value) þar sem sumir einstaklingar hafa meira 

skiptagildi en aðrir þar sem þeir draga að meira áhorf, auka þannig gróða og að gildi vara 

skapist í félagslegum tengslum. Álykta má að Marx hefði þó gagnrýnt þetta streymi af 

peningum inn í íþróttir almennt nú á dögum og þar með talið bardagalistir líka. Þessi 

þróun íþrótta með aukinni markaðsvæðingu hefði eflaust valdið Marx áhyggjum og álykta 

má að hann hefði viljað rannsaka málið nánar (Giddens og Sutton, 2013). 

Keppendurnir fá ekki að velja hvern þeir berjast við og þar með ræður elítan hver 

keppir við hvern. Með því velur elítan bardagamenn sem hafa eða eru líklegir til að fá 

mikla umfjöllun í fjölmiðlum og þar með mesta möguleika á að skila miklum hagnaði fyrir 

þá. Þarna á sér stað ákveðin firring fyrir einstaklinginn. Myndast firring gagnvart þeirra 

eigin líkama þar sem þeir fá ekki að velja sína keppendur og ef einstaklingurinn meiðist 

alvarlega þá er líklegt að hann fái ekki annan samning við UFC. Eins og með Bandarískan 

ruðnings íþróttamenn þá er það þekkt að einstaklingur fái heilaskaða eftir átök í leikjum 

og er það algjörlega á þeirra eigin ábyrgð.  Grunnurinn að firringu (e. alienation) felst í að 

launavinnan hindrar frjálsa sköpun mannsins eða eitthvað lögmál hindrar einstaklinga að 

lifa í samræmi við sitt eigið eðli. Vinnan eða sköpunin er mikilvægasti þáttur mannlegs 

lífs, því í vinnunni skapar maðurinn heim sinn og þar með sig sjálfan. Þess vegna þarf 

vinnan að vera frjáls og óþvinguð, því vinnan er meira en aðferð til að framfleyta sér. 

Vinna getur aðeins verið skapandi þegar einstaklingurinn gerir lífsvirkni sína að eigin vilja 

og að eigin meðvitund. Meðal annars þarf einstaklingur að geta tjáð sitt félagslega eðli í 

vinnunni (Morrison, 2006). Þegar einstaklingur verður firrtur skapast óæskilegt ástand 

fyrir einstaklinginn sem ætti ekki að vera til staðar og ætti að lagfæra með ákveðnum 

hætti. Í kapítalísku samfélagi verða allir fyrir áhrifum firringar, þar á meðal einstaklingar 

sem sitja efstir í samfélaginu (Ollman, 1971). 



20 

Einstaklingur í kapítalísku samfélagi mun tapa tengslum sínum við náttúrulegt eðli 

vinnu sinnar. Efnahagsleg firring myndast í kapítalísku markaðssamfélagi út frá þremur 

ástæðum; markaðnum, verkaskiptingu og séreign. Vinnumarkaðurinn gerir einstaklinginn 

að óvirku viðfangi og með því verða mannleg samskipti lögmálsgerð og afurð vinnunnar 

verður framandi. Verkaskiptingin skilar aðeins aðskilnaði á líkamlegri og andlegri vinnu, 

því mannleg færni verður undirokuð og með því myndast stéttaátök. Séreignin skapar 

frekari firringu og við það verður afurð vinnunnar sem kúgandi afl fyrir framleiðandann 

(Morrison, 2006). 

 

3.2 Átakakenningar 

Í átakakenningum er sett fram að átök séu hluti af samfélaginu og að átökin séu leið til 

framfara. Átök eru ekki endilega ofbeldi heldur hluti af samvirkni í samfélaginu. Átök milli 

hópa komi til með að leiða af sér framfarir, nýjar lausnir, málamiðlanir og betri virkni 

samfélagsins. Samkvæmt átakakenningum getur kapítalískt samfélag ekki þrifist nema að 

elítan misnoti vinnuaflið eða nýti það þannig að það komi til með að auka hagnað þeirra. 

Átakasinnar setja sinn fókus á hvernig íþróttir eiga til að ýta undir ójafna dreifingu á auði 

og völdum í samfélögum og ýta oft undir neikvæð áhrif íþrótta. Hins vegar finnst mörgum 

sem lifa í kapítalísku samfélagi þetta vera óþarfa svartsýni þar sem átakasinnar kalli á svo 

miklar breytingar í uppbyggingu íþrótta og að þetta passi ekki við þeirra eigin skilgreiningu 

á íþróttum. Aftur á móti eru þetta punktar sem er mikilvægt að hafa í huga þegar íþróttir 

eru skoðaðar (Coakley og Pike, 2014). 

Kapítalískt samfélag getur ekki lifað af samkvæmt átakakenningum án þess að elítan 

misnoti vinnuafl sitt. Þetta er hægt að yfirfæra á UFC á þann hátt að þeir þurfa á því að 

halda að sínir keppendur eða íþróttamenn standi sig vel ætli þeir að vera áfram í 

fararbroddi í MMA-heiminum. Þeir þurfa að byggja upp stjörnur sem koma til með að 

draga áhorfendur að og þessar stjörnur þurfa að standa sig vel. Álykta má að UFC vonist 

frekar til þess að stórstjörnur þeirra sigri sínar keppnir þar sem það hentar þeim vel 

fjárhagslega og eykur vinsældir. 

Sumir fræðimenn halda því fram að þessi aukna fjölmiðlun um íþróttir hafi eyðilagt 

upplifun áhorfenda þar sem margir kjósi að horfa á sjónvarpið heima frekar en að mæta 

á völlinn. Íþróttir eru nú á dögum viðurkennd vara og fjölmiðlun íþrótta hefur aukið 
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mikilvægi og völd þeirra sem stjórna þessari vöru. Hafa skal í huga að fjölmiðlun er ekki 

endilega vond að eðlisfari. Þessi aukna athygli og aukið peningaflæði hefur opnað dyr fyrir 

íþróttamenn sem hefðu annars ekki verið til staðar. Áhugamenn geta haldið áfram að 

stunda sína íþrótt í lengri tíma og haft hana að atvinnu. Ungt fólk getur æft íþróttir að vild, 

umgjörð hefur verið útbúin og félög stofnuð til að halda utan um slíkar æfingar og fá styrki 

frá fyrirtækjum og ríkinu til að geta framfleytt sinni starfsemi. Ríkið styrkir unglinga og 

börn í íþróttum þar sem rannsóknir hafa sýnt að íþróttir hafa ákveðið forvarnargildi þegar 

það kemur að áhættuhegðun barna eins og áfengis-, vímuefna- og tóbaksneyslu. Þeir sem 

stunda íþróttir eru einnig ólíklegri til að sýna fram á einkenni þunglyndis og kvíða (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 2014). Það er margt sem aukið fjármagn hefur gefið íþróttum en 

vandamálin myndast þegar að tilgangur íþróttanna breytist, þ.e. þegar tilgangurinn fer úr 

því að bæta sig andlega og líkamlega og leitar frekar í að græða peninga sama hvað það 

kostar. 

3.3 Andúðarþröskuldur 

Norbert Elias var þýskur félagsfræðingur og talinn einn af fremstu félagsfræðingum 20. 

aldarinnar. Hann náði vinsældum á áttunda áratugnum og skrifaði hann mikið um 

siðmenningu (e. civilization) og það ferli sem átti sér stað í átt til siðmenningar (e. 

civilization process). Norbert Elias er best þekktur fyrir bók sína The Civilizing Process 

(1939) sem var þýdd yfir á ensku árið 1969. Þar talar hann um tengsl milli hegðunar eins 

og ofbeldis, hreinlætis og kynlífs. Hann talar um að viðhorf til þessara hluta breytist mikið 

í gegnum árin og það sem þyki stríða gegn normum nútímans komi til með að vera hluti 

af hinu daglega lífi framtíðarinnar. Hann talar um í bók sinni hvernig yfirvöld urðu sífellt 

meira miðstýrð (e. centralized) og að átök færðust frá því að vera í ríkjum í að vera á milli 

ríkja. Þar sem yfirvöld fóru að vera meira miðstýrð varð ofbeldi hjá hinum almenna 

borgara óþarfi og skapaðist þar með einokun (e. monopoly) yfirvaldsins á ofbeldi (Elias og 

Dunning, 1986).  

 Elias líkti þessu við þröskuld sem hann kallaði andúðarþröskuld (e. repugnance 

threshold) sem kæmi til með að breytast með árunum. Hvernig fólk sæi hluti eins og 

kynlíf, nekt eða ofbeldi væri allt miðað við þann þröskuld og það væru yfirvöld eða þeir 

sem réðu sem ákveddu hversu hár eða lágur sá þröskuldur væri. Þessi þröskuldur breyttist 

með því að auka þröskuld af skömm eða andúð á einhverju eins og ofbeldi eða nekt. Þetta 
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er vel hægt að yfirfæra á nútímann. Ef íþróttir eru teknar sem dæmi voru þær mun 

ofbeldisfyllri til forna og voru dauðsföll ekki óalgeng. Þegar litið er nær nútímanum fara 

hlutirnir að breytast og samfélagið verður siðmenntaðra (e. the civilizing process) og með 

því breytast viðhorf til ofbeldis. Hvernig fólk sér og upplifir hlutina gjörbreytist og verður 

ofbeldi að hegðun sem litið er niður á og á ekki heima í samfélaginu (Elias og Dunning, 

1986).  

 Ef þetta er haft í huga og skoðað í samhengi við blandaðar bardagalistir á þetta vel 

við þar líka. Ofbeldis þröskuldurinn (e. violence threshold) fer hækkandi eða lækkandi 

með tíð og tíma. Eftirspurn einstaklinga í samfélögum hefur líka áhrif og er líklegt að sjá 

megi þennan þröskuld lækka aðeins núna með komu MMA. Blandaðar bardagalistir náðu 

ekki miklum vinsældum til að byrja með og þóttu þær ekki eiga heima í nútímasamfélagi. 

Viðhorfin hafa tekið breytingum með árunum og er skilgreiningin á hvað telst vera ofbeldi 

og hvað ekki að breytast á ný. Með komu blandaðra bardagalista er líklegt að hvað teljist 

vera ofbeldi og hvað ekki sé að breytast og með komandi kynslóðum verði blandaðar 

bardagalistir viðurkenndari í nútímasamfélagi (Elias og Dunning, 1986).  
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4 Markaðsvæðing íþrótta
Nútímaíþróttir einkennast mikið af markaðssetningu og peningum. Markaðsvæðing 

íþrótta er grundvöllur þess hvernig nútímaíþróttir fara fram nú á dögum. Nútímaíþróttir 

snúast mun meira um peninga en áður fyrr þegar þær voru einungis leikur og ætlaðar til 

skemmtunar bæði fyrir þátttakendur og áhorfendur. Miklum fjárhæðum er eytt í 

markaðssetningu og auglýsingaherferðir til að ýta undir skemmtanaþörf sem nútíma 

áhugamaður hefur en nú á dögum þurfa áhorfendur ekki endilega að hafa mikinn skilning 

á íþróttinni svo lengi sem skemmtanagildið skilar sér. 

 Íþróttasambönd reyna allt sem þau geta til að hámarka áhorf með því að auka 

skemmtanagildi, draga fleiri áhorfendur að og auka þannig gróða. Þegar það tekst skilar 

það sér yfirleitt beint í vasann hjá þeim sem halda íþróttamót eða keppni ásamt því að 

skila sér til þjálfara og íþróttaiðkendanna sjálfra sem eru yfirleitt á mjög góðum launum. 

Ímynd þróttamannsins hefur tekið miklum breytingum í gegnum árin og einkennist líf 

nútímaíþróttamanns af frægð, peningum og miklum glamúr. Íþróttir hafa færst frá því að 

vera byggðar á skemmtun og eigin hagsmunum yfir í að vera stjórnað af stofnunum eða 

fyrirtækjum. Þessum stofnunum eða fyrirtækjum er yfirleitt stjórnað af aðilum sem hafa 

lítið sem ekkert með íþróttina sjálfa að gera (Frey og Eitzen, 1991). Dæmi um slíka 

áhrifavalda eru fjölmiðlar, styrktaraðilar, eigendur og íþróttadeildir. Dæmi um slíka 

íþróttadeild er UFC. 

 Hægt er að nota Ultimate Fighting Championship sem dæmi til að útskýra hversu 

mikið af peningum er í nútímaíþróttum. Íþróttadeild UFC er ein dýrasta íþróttadeild 

sögunnar en hún var seld fyrir 4 milljarða dollara árið 2016 til umboðsstofunnar WME-

IMG frá Zuffa Inc. en það eru tæplega 500 milljarðar íslenskra króna. Árið 2001 keyptu 

Lorenzo og Frank Fertitta deildina fyrir tvær miljónir Bandaríkjadala eða 250 milljónir 

íslenskra króna (Tómas Þór Þórðarson, 2016).  

 Þetta er gífurlega há fjárhæð og gott dæmi um hversu mikið fjárhagslegt verðmæti 

íþrótta hefur vaxið á seinustu árum. Það gefur hugmynd um hversu fjárhagslega 

verðmætar íþróttir geta verið á nútíma markaði og þegar komnir eru svo miklir fjármunir 

í íþróttir er kominn vettvangur til að reka íþróttadeild eins og fyrirtæki. Þar sem flest 

fyrirtæki eru stofnuð til að græða peninga breytir þetta ýmsu í rekstri íþróttadeilda. 

Íþróttamenn eru séðir frekar sem leið til gróða heldur en einstaklingar. Það er mikilvægt 

fyrir þessar íþróttadeildir að byggja upp stórstjörnur til að fjármagn haldi áfram að skila 
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sér inn, hvort sem það sé í formi stuðningsaðila (e. sponsors) eða kaupum áhorfenda. Gott 

dæmi um þetta er samningurinn sem UFC gerði í desember árið 2014 við Reebok (Martin, 

2014). Sá samningur er á þann veg að allir íþróttamenn sem keppa innan samtakanna 

verða að vera klæddir í sérstök UFC-keppnisföt sem eru hönnuð og framleidd af Reebok 

og öll önnur vörumerki nema þau sem UFC samþykkir og er með samning við eru ekki 

leyfð í keppnum eða auglýsingum á vegum UFC. Þetta var góður samningur fyrir UFC sjálft 

en kom niður á keppendum í deildinni þar sem þetta klippti á alls konar styrktaraðila sem 

þeir höfðu verið með samning við áður og minnkaði þar af leiðandi laun þeirra. Þetta sýndi 

að UFC var ekki alltaf með velferð íþróttakeppenda fyrir brjósti og hugsaði að einhverju 

leyti aðeins um peningana. Þetta hefur orðið til þess að það hefur verið róttæk breyting 

á uppbyggingu íþrótta og hefur markaðsvæðingin orðið til þess að peningaupphæðir hafa 

aukist til muna (Coakley og Pike, 2014). 

Íþróttir hafa ávallt verið til og hvert samfélag hefur sína eigin útgáfu af hvað telst 

vera íþrótt. Íþróttir hafa farið frá því að vera áhugamál sem menn stunduðu í sínum frítíma 

yfir í að vera atvinnumennska. Með nútímavæðingu íþrótta myndaðist atvinnumennska 

og því fylgdi frægð, peningar og virðing (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2014). Á nítjándu öld 

þá fór áhugamennska í íþróttum að hverfa og atvinnumennskan tók smám saman við. 

Íþróttir í nútímanum eru orðnar að alþjóðlegri vinnu, sérstaklega fyrir þá íþróttamenn 

sem eru orðnir að alþjóðlegri verslunarvöru. Íþróttafélög í nútímanum eru rekin eins og 

fyrirtæki og við það eru atvinnumenn íþróttarinnar einstaklingarnir sem halda uppi 

fyrirtækinu. Atvinnumenn þurfa meðal annars að tryggja jákvætt viðhorf gagnvart sér því 

þeir eru andlit liðanna eða fyrirtækisins sem þeir keppa fyrir og þurfa atvinnumenn að 

sinna þörfum aðdáenda (Coakley og Pike, 2014). 

4.1 Kostir og gallar við markaðsvæðingu íþrótta 

Markaðsvæðingin hefur þó líka haft með sér jákvæð áhrif á líf íþróttamanna, þjálfara og 

áhorfenda. Öll aðstaða til að stunda íþróttir er nú mun betri en áður og hafa vísindin 

hjálpað mikið til þar. Betri skilningur er á hvernig líkaminn virkar og hvernig er best að æfa 

til að ná hámarks frammistöðu í íþróttum. Öll æfingaaðstaða er einnig mun betri og 

tæknilegri núna. Þjálfarar geta farið í skóla og lært um íþróttina sem þeir ætla að þjálfa, 

lært á sama tíma um hvernig líkaminn virkar og hvernig til dæmis mikið líkamlegt álag 

virkar á líkamann. Einnig hafa orðið áhrif á líf áhorfandans þar sem fjölmiðlaáhrifin ná yfir 
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allan heiminn og gera einstaklingum kleift að horfa á viðburði sama hvar þeir eru staddir 

í heiminum. Menn þurfa ekki lengur að vera á staðnum til að sjá kappleiki og geta notið 

þess að horfa á leiki heima hjá sér með endursýningum og lýsendum sem fara yfir öll atriði 

keppninnar (Coakley og Pike, 2014). Íþróttafélögin fá líka til sín peninga til að byggja meiri 

og betri æfingaaðstöðu fyrir íþróttamennina, meðal annars er meira lagt í afreksmennina 

eða þá að aukið fjármagn fæst fyrir yngri kynslóðina til að þjálfa sig. Við það myndast 

meira áhorf fyrir félagið sem þýðir enn meiri hagnað (Coakley og Pike, 2014). 

 Markaðsvæðingu fylgja hins vegar einnig ókostir. Það er meiri pressa á íþróttafólk 

að standa sig betur en forverar þeirra hafa gert og getur það leitt menn til að sækja í 

minna jákvæðar lausnir líkt og steranotkun til að standast væntingar. Á sama tíma kemur 

þetta niður á þeirri samfélagslegu hlið sem íþróttir hafa sinnt í gegnum tíðina. Íþróttir hafa 

haft mikið uppeldislegt gildi í gegnum tíðina og kemur þetta niður á því þar sem hlutirnir 

fara að snúast frekar um árangur og peninga. Þarna fer áherslan frá þeim uppeldislegu 

gildum sem hafa verið, verður markmiðið frekar að skapa gróða og íþróttamenn verða 

frekar tæki til gróða frekar en einstaklingar. Íþróttamenn verða firrtir sínum eigin líkömum 

og verða þeir tól til að græða peninga frekar en einstaklingar eða íþróttamenn (Coakley 

og Pike, 2014). 

4.2 UFC 

Þann 20. ágúst árið 2016 komu tæplega 16 þúsund manns saman í Las Vegas til að sjá 

Conor McGregor og Nate Diaz etja kappi í blönduðum bardagalistum. Auk þessa fjölda 

einstaklinga sem mætti á staðinn voru 1.650.000 manns sem keyptu sér áhorf að 

bardagakvöldinu á svokölluðu „Pay per View“ (PPV) (Dawson, 2018). PPV virkar þannig að 

einstaklingar kaupa sér aðgang í gegnum ýmsar streymissíður til að horfa á bardagana þar 

sem þeir eru ekki sýndir í hefðbundinni sjónvarpsdagskrá. Áhorfendur horfðu þarna á 

bardagamenn keppa við hvorn annan með höggum, spörkum, fellum og ýmsum lásum og 

þessir einstaklingar höfðu æft sig stíft til að geta komist á þann stað sem þeir voru þetta 

kvöld þar sem þeir voru að keppa undir fána Ultimate Fighting Championship sem er án 

efa stærsti risi í MMA-heiminum nú á dögum. Þetta kvöld varð merkilegt í sögu MMA þar 

sem það er næst söluhæsta kvöld í sögu MMA. Einnig var þetta fyrsta UFC-kvöldið sem 

var haldið undir nýrri stjórn sem keypti UFC fyrir 4 milljarða Bandaríkjadala eins og áður 

kom fram (Tómas Þór Þórðarson, 2016). 
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 UFC var stofnað árið 1993 af þeim Art Davies og Rorion Gracie. Rorion var einn af 

bræðrunum úr Gracie-fjölskyldunni frá Brasilíu en fjölskyldan er þekkt fyrir að hafa fundið 

upp brasilískt jiu jitsu (BJJ). Keppnir í MMA voru haldnar til að sýna og sanna hvaða 

bardagastíll væri bestur. Gracie-fjölskyldan vildi sýna hversu mikla yfirburði BJJ hafði yfir 

aðrar bardagaíþróttir en BJJ nýtir mikið af sömu hugmyndum og júdó en einblínir meira á 

uppgjafartök (e. submission) og gólfglímu frekar en högg og spörk (History of Jiu-Jitsu, 

e.d.). 

 Einn einstaklingur úr Gracie-fjölskyldunni að nafni Royce Gracie keppti á fyrsta 

UFC-kvöldinu og vann það með yfirburðum. Í Brasilíu var íþróttin kölluð Vale Tudo sem er 

portúgalska fyrir „allt leyfilegt“ . Fyrsta mótið hjá UFC var auglýst sem „allt leyfilegt“ þar 

sem slagorð (e. slogan) hjá þeim var „There are no Rules!“ eða á íslensku „Það eru engar 

reglur!“. Reglurnar voru mjög einfaldar til að byrja með en það var allt leyfilegt í upphafi 

nema að bíta, klóra eða pota í augu. Allt annað var leyfilegt eins og að skalla 

andstæðinginn og högg í klofið voru leyfð. Allar auglýsingar fyrir fyrstu UFC-keppnirnar 

settu fókus á hversu ofbeldisfullt þetta væri, þetta væri bara fyrir þá bestu og þetta væri 

of ofbeldisfullt til að geta verið sýnt í sjónvarpi. Þar áttu menn að koma og sanna að þeirra 

bardagalist hefði yfirburði yfir aðrar með því að sigra mótið og komu menn úr ýmsum 

bardagagreinum til að sanna sig og sýna. Þarna voru menn úr boxi, glímu, sambo, judo og 

brasilísku jiu jitsu svo eitthvað sé nefnt. Á endanum varð þeirra eigin markaðssetning 

þeim að falli þar sem margir fordæmdu blandaðar bardagalistir fyrir að vera of 

ofbeldisfullar. Kallaði þingmaðurinn John McCain þær mennskan hanaslag og vildi fá 

keppnirnar bannaðar (Garcia og Malcolm, 2010). 

 Síðan 1993 hefur mikið breyst og hafa blandaðar bardagalistir farið frá því að vera 

auglýstar sem ofbeldisfull íþrótt með fáa áhorfendur yfir í að vera hnattrænn 

risamarkaður. Þetta er að mörgu leyti markaðsstarfi stærstu MMA-deildarinnar UFC að 

þakka. Árið 2001 keypti Zuffa Inc. réttinn af UFC en Zuffa var í eigu þeirra Frank Fertitta 

III, Lorenzo Fertitta og Dana White (UFC, 2018a).  

 Dana White hefur einnig verið starfandi forseti UFC síðan árið 2001 og er enn til 

dagsins í dag. Með nýrri stjórn hófst ný og nútímalegri markaðssetning á vörumerkinu (e. 

brand) UFC. Þeir endurskipulögðu allt saman upp á nýtt. Þeir hættu að halda mót og voru 

frekar með fleiri bardagamenn á sama kvöldi sem gætu þá unnið sig upp metorðastigann 

með sigri í átt að fá tækifæri á að keppa um titilinn. Áður fyrr hélt UFC einungis 
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útsláttarkeppni, ef keppandi tapaði þá var hann úr keppni og var keppt þangað til einn 

stóð uppi sem sigurvegari. Það voru samdar nýjar reglur og vann UFC hart að því að losa 

sig við ofbeldisstimpilinn. Markaðssetningin fór úr því að auglýsa UFC sem eina 

ofbeldisfyllstu íþrótt í heimi yfir í að vera einfaldlega íþrótt eins og hver önnur (UFC, 

2018a).  

 Þrátt fyrir þessar nýju áherslur gekk ekki allt eins vel og til var ætlast. Ekki gekk 

nógu vel að losna við þennan ofbeldisstimpil sem ný stjórn UFC vildi endilega losa sig við. 

UFC skilaði litlum hagnaði og gekk illa árið 2004 og var það ekki fyrr en að 

raunveruleikaþátturinn „The Ultimate Fighter“ fór í loftið sem hlutirnir fóru að gerast. 

Þátturinn snerist um að bardagamenn voru fengnir til að búa saman allir í húsi og æfa og 

keppa svo við hver annan þar. Menn yfirgæfu svo húsið ef þeir töpuðu sínum bardögum 

og þannig gengi það þar til aðeins einn stæði eftir. Seinna meir þegar allir nema tveir voru 

eftir var komið að lokabardaganum. Lokabardaginn var sýndur í sjónvarpinu þar sem þeir 

Forrest Griffin og Stephen Bonnar öttu kappi hvor við annan og var bardaginn svo 

spennandi að þeir sneru öllu við og komu UFC aftur á kortið. Eftir þetta jukust vinsældir 

UFC til muna og hafa vaxið mikið seinustu 15 ár (Snowden, 2008). 

 Á seinustu árum hefur UFC unnið hörðum höndum að því að gera blandaðar 

bardagalistir að löglegri íþrótt í öllum ríkjum Bandaríkjanna. Þeirra markmið er að verða 

viðurkennd íþrótt og fá að komast á sama pall og aðrar vinsælar íþróttir eins og fótbolti 

eða golf. UFC spilaði stóran þátt í því að setja fram og fylgja því eftir að það væru staðlaðar 

reglur í MMA og allar deildir myndu taka sig saman og nýta sömu reglurnar í sínum 

keppnum. MMA var upphaflega bannað í 36 ríkjum Bandaríkjanna en er nú leyft í öllum 

ríkjum. Það var lögleitt í New York árið 2016, það var seinasta ríkið til að leyfa MMA 

keppnir í Bandaríkjunum en þær höfðu verið bannaðar þar síðan 1997 (Raimondi, 2016). 

  UFC hefur verið í samstarfi við IMMAF varðandi að sækja um viðurkenningu fyrir 

MMA sem íþrótt. UFC sér mikinn hag í því að fá þessa viðurkenningu en þar myndi þeim 

takast að losa sig við þann ofbeldisstimpil sem þeir hafa mikið reynt að losa sig við. UFC 

vill geta staðlað íþróttina og gert hana öruggari fyrir núverandi og framtíðar keppendur 

(UFC, 2018b). 

  Bardagaiðnaðurinn er flókið fyrirbæri og sérstaklega í ljósi þess að keppendur hjá 

UFC fá undarlega lítið borgað þegar miðað er við aðrar íþróttir. UFC er einkafyrirtæki og 

þarf ekki að gefa upplýsingar um grunnlaun og stöðu þeirra. Eigendur fjalla um að það sé 
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dýrt að viðhalda öllum viðburðum þar sem þeir þurfi að borga allt sem fylgir þar sem þeir 

séu ekki undir neinu stéttarfélagi eða íþróttasamtökum. UFC hefur þurft að byggja upp 

MMA nokkurn veginn frá grunni, opna staði um allan heim og ýta undir lög sem hagnast 

þeim. Lögfræðingurinn Zev Eigen sem sérhæfir sig í vinnulögfræði sagði samninginn sem 

UFC-bardagamenn fengju einn af verstu samningum sem hann hefði lesið og þá 

sérstaklega þar sem bardagamennirnir væru ekki með neinn stuðning frá 

stéttarfélögum/íþróttasamtökum til að yfirfara samningana (Snowden, 2013). 

 Það er enginn grunnur um hvernig samningarnir eru byggðir upp. Til stóð að stofna 

stéttarfélag fyrir MMA-bardagamenn en UFC var hins vegar á móti því. Spyrja má af hverju 

UFC var og er á móti því. Bardagamenn í UFC eru allir verktakar. Þar sem sjálfstæðir 

verktakar geta ekki stofnað stéttarfélag sjálfir þurfa margir af þeim að standa saman og 

sækjast hart eftir því að stofna stéttarfélag. Aftur á móti hafa sögusagnir komist af stað 

að UFC refsi keppendum sem vilja stofna stéttarfélög fyrir MMA-bardagamenn (Mullen, 

2018). 

 

4.3 Tilviksathugun 

Þann sjötta október 2018 fór fram bardagi í UFC milli Conor McGregor og Khabib 

Nurmagomedov. Þessi bardagi hafði vakið mikla eftirtekt og náði umfjöllun um 

aðdraganda bardagans að teygja sig í almenna fjölmiðla. Aðdragandi bardagans hófst 

mörgum mánuðum áður en hann byrjaði þar sem Khabib átti að hafa hreytt óyrðum í 

og slegið til Artem Lobov sem er æfingarfélagi Conor á hóteli í New York. Artem og 

Khabib voru báðir að fara að keppa við sinn hvorn andstæðinginn þá helgi sem þetta 

átti sér stað á UFC 223 í New York. Khabib sagði að hann hefði slegið til Artem vegna 

orða sem Conor hafði látið falla í hans garð. Eftir að Conor heyrði þetta flaug hann alla 

leið frá Írlandi til New York og réðst á rútu sem að Khabib sat í ,ásamt fleiri keppendum 

í UFC, með því að henda trillu í rúðuna á rútunni með þeim afleiðingum að rúðan 

brotnaði. Slösuðust þeir Micheal Chiesa og Ray Borg sem voru í rútunni og þurftu þeir 

að segja sig frá keppni þar sem þeir skáru sig á brotna glerinu og fengu ekki keppnisleyfi. 

Artem Lobov var einnig tekinn af bardagakvöldinu vegna atburðanna. Eftir þetta flúði 

McGregor af vettvangi og var lýst eftir honum af lögreglu en hann gaf sig fram við 

lögreglu seinna um kvöldið (Austin, 2018).  
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 Eftir þetta var ekki spurning hvort heldur hvenær UFC myndi tilkynna bardagann 

á milli McGregor og Nurmagomedov fyrir léttvigtartitilinn í UFC. Það var augljóst að 

sama hvaða álit einstaklingar hefðu á McGregor eða Nurmagomedov þá myndi fólk 

borga til að sjá hvernig bardaginn milli þeirra myndi fara þar sem eftirvænting og 

spenna var orðin mikil. Bardaginn fór síðan fram þann 6. október 2018 í Las Vegas í 

Nevada-fylki í Bandaríkjunum þar sem Khabib Nurmagomedov fór með sigur af hólmi 

eftir uppgjafartak í 4. lotu. Eftir bardagann áttu sér stað atburðir sem hafa fengið mikla 

umfjöllun fjölmiðla, jafnt íþróttamiðla sem almennra fjölmiðla. Eftir að Khabib hafði 

sigrað stökk hann út úr búrinu og réðst á Dillon Danis sem var einn af hornamönnum 

McGregor með tilheyrandi látum og óeirðum. Hornamenn Khabib réðust síðan á Conor 

og kýldu hann aftan frá og svaraði Conor fyrir sig með tilheyrandi hætti. Dillon Danis 

hafði látið einhver orð falla um Khabib á samfélagsmiðlum sem fóru ekki vel í hann. 

Khabib sagði ástæðuna á bak við árásina eftir bardagann vera orðin sem bæði 

McGregor og Danis höfðu sagt á samfélagsmiðlum og í viðtölum um hann, þjóð hans 

og trú. Báðir bardagamenn fengu sektir eftir bardagann á milli þeirra. Íþróttasamband 

Nevada-fylkis (e. Nevada state athletic commission) sá um að sekta þá en UFC lét það 

alfarið sjá um refsingar og sektir („Politics Forever“,2019).  

Í aðdraganda bardagans notaði markaðsdeild UFC myndbönd og myndir af rútuárásinni 

í kynningarmyndbönd og herferðir til að auglýsa bardagann. Þetta vekur upp nokkrar 

spurningar um ákvarðanatöku hjá UFC að nota slíkt myndefni í auglýsingar. Þetta ýtir 

undir þá ímynd sem þeir hafa lengi reynt að losa sig við og gælir einnig við þá hugmynd 

að bardaginn eigi sér ekki einungis stað í hringnum heldur líka utan hans. UFC hefur lagt 

mikið í markaðsstarf til að losa sig við ofbeldisstimpilinn eins og áður kom fram en 

virðist hafa yfirgefið þau gildi fyrir mögulegan hagnað. Einnig er eftir bardagann eins og 

það feli sig fyrir aftan Íþróttasamband Nevada-fylkis, en íþróttasambandið fékk málið á 

borð til sín þar sem bardaginn og óeirðirnar áttu sér stað í Nevada-fylki. UFC tók í raun 

enga ákveðna afstöðu en sagðist þó fordæma bæði rútuárásina og árásina sem átti sér 

stað eftir bardagann. Aftur á móti tók það lítinn þátt í refsingum og lét aðra sjá um það 

fyrir hönd UFC. UFC gæti þurft að sýna fordæmi og taka meiri afstöðu gagnvart 

bardagamönnum sem hegða sér illa utan vallar. UFC hefur áður rekið menn úr deildinni 

fyrir óæskilega hegðun eins og þegar Paul Daley var rekinn úr UFC þegar hann kýldi Josh 
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Koshceck eftir bardaga þeirra. Þar var samningnum hans umsvifalaust sagt upp og sagði 

Dana White að Paul Dayley myndi aldrei keppa aftur undir fána UFC (Morgan, 2010). 

Hér er ekki óeðlilegt að spyrja sig af hverju það sama á ekki við Conor McGregor eða 

Khabib Nurmagomedov. Hvers vegna var þeim ekki vísað úr sambandinu eða allavega 

refsað af sambandinu sjálfu? Það virðast ekki vera neinar afleiðingar af því sem menn 

gera. Spyrja má hvað UFC getur og ætti að gera því ef UFC ætlar ekki að refsa 

bardagamönnum þá er erfitt að segja hvar þetta muni enda. Skítkastið og neikvæðnin 

eru gripin á lofti af fjölmiðlum og seld til almennings og eftir þessi læti hjá þeim þá 

verða þeir aðeins stærri nöfn sem þýðir meiri hagnað fyrir UFC. 

 

 

4.4 Alþjóðavæðing 

Með alþjóðavæðingu er átt við að heimurinn er orðinn einn markaður og frjálst flæði 

fjármuna er yfir landamæri. Fjölmiðlar auglýsa íþróttir mikið og sjá fjölþjóðafyrirtæki 

möguleika á að auka hag sinn með því að auglýsa sínar vörur í gegnum íþróttaviðburði. 

Heimur íþrótta verður því að „íþróttaheimi án landamæra“. Þar eru íþróttastofnanir að 

leita að leiðum til að víkka sinn eigin markað og leyfa fjölþjóðafyrirtækjum að kynna sínar 

vörur í gegnum þeirra íþróttastofnanir eða íþróttalið. Íþróttir eru orðnar að 

alheimsfyrirbæri og með því fá íþróttastofnanir tekjur vegna sjónvarpsréttinda og verða 

því að kröfum þeirra sem stjórna fjölmiðlunum því þetta er fyrst og fremst gert í gegnum 

fjölmiðla. Ein helsta tekjulind markaðsvæddra íþrótta eru styrktaraðilar og auglýsingar og 

þar með fá íþróttamenn hærri laun. Helsta birtingarform alþjóðavæðingarinnar eru 

fjölmiðlar þar sem þeir skapa hagnað, móta gildi og skoðanir, veita almannaþjónustu, 

byggja upp eigið orðspor og tjáningu á listrænu og tæknilegu formi (Coakley og Pike, 

2014). 

 Með alþjóðavæðingu og góðri hnattrænni stöðu opnast ný og óþekkt tækifæri 

fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Heimurinn breytist úr iðnaðarsamfélagi yfir í nútíma 

þekkingarsamfélag sem hefur gjörbreytt hagrænu gildi íþrótta. Alþjóðavæðing íþrótta 

með nútíma fjölmiðlun hefur myndað stærra og fjölþættara hagrænt gildi í þessu nýja 

hagkerfi. Áður fyrr höfðu hagkerfi sín eigin takmörk samhliða sínum landamærum. Með 

þessu er verið að gjörbreyta hagrænu gildi íþrótta því þetta skapar fjölbreytt sóknarkerfi 
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fyrir fyrirtæki sem hafa möguleika á að skila hagnaði í fleiri löndum en einu (Coakley og 

Pike, 2014). Hægt er að sjá til dæmis að beinar gjaldeyristekjur hjá ÍSÍ nema allt að 4 

milljörðum á ári hverju (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2014). Flest nútímasamfélög notast 

mikið við íþróttir til að skipuleggja sína eigin menningu (Guttmann, 2004). Hnattvæðing 

er þróun í að gera heiminn að einu samfélagi. Hnattvæðing er sögð vera afleiðing mikillar 

þróunar í samskipta- og flutningstækjum, aukins flæðis upplýsinga, vöruskipta og 

fjármagns. Með hnattvæðingunni hafa alþjóðleg stórfyrirtæki meiri völd og taka yfir 

markaði því aðgangur að áður lokuðum mörkuðum hefur opnast. Heimurinn verður 

nokkuð einsleitur og rísa verslunarkeðjur upp í mörgum löndum og taka yfir markaðinn. 

Efnahagsleg hnattvæðing er þegar hagkerfi samfélags getur orðið háð öðru hagkerfi og 

orðið einsleitt, en viðskiptin verða skilvirkari og auðveldari fyrir sérvalin fyrirtæki. Hröð 

þróun efnahagslegrar hnattvæðingar ýtir undir ójöfnuð á milli landa og með því eykst 

kapítalísk hnattvæðing og myndast klofning á milli stétta (e. class polarization) sem eykur 

fátækt og velsæld í hnattvæddum löndum. Veraldarvefurinn hefur einnig opnað fullt af 

nýjum leiðum fyrir samfélög að þróast. Hann hefur einfaldað viðskiptaleiðir milli 

fyrirtækja og landa (Dillon, 2014). Íþróttir ættu að vera vettvangur þar sem hver og einn 

hefði möguleika að taka þátt á jafnréttisgrundvelli. Mikil innspýting fjármagns inn í íþróttir 

getur haft slæm áhrif á ímynd íþrótta eða áhugamálsins. Íþróttir fara þá frá því að vera 

staðbundnar í að vera alþjóðleg atvinnugrein (Coakley og Pike, 2014). 

 

4.5 Pólitísk alþjóðavæðing 

Pólitísk alþjóðavæðing (e. politic globalization) íþrótta er þegar hið opinbera ákveður að 

setja fjármagn í íþróttir. Fyrir hið opinbera er margvíslegur samfélagslegur ávinningur sem 

vinnst sérstaklega með íþróttum, til dæmis uppeldisgildi og jákvæðar ímyndir. Þegar 

íþróttir ná vinsældum í samfélagi þá er líklegt að þátttaka ríkisstjórnar aukist í kringum 

íþróttina. Ákveðnar íþróttir þurfa aðstoð frá styrktaraðilum og félögum, aðrar íþróttir geta 

verið svo dýrar að þær þurfa aðstoð frá ríkinu til að byggjast upp og viðhaldast. Þátttaka 

ríkisins birtist meðal annars þegar það er þörf á þriðja aðila til að viðhalda og stjórna 

íþróttinni og þeim samtökum sem fylgja þessari íþrótt. Þessi aðili á þá að sjá til þess að 

íþróttin vinni að hag allra í samfélaginu. Ríkið setur jafnvel lög eða reglur sem ákvarða 

lögmæti íþróttarinnar, hvar og hvernig má stunda hana, hverjir hafa möguleika á að spila 
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hana og hverjir hafa leyfi til að nota leikvelli íþróttarinnar (Coakley og Pike, 2014). Til 

dæmis gæti ríkið bannað blandaðar bardagalistir (MMA) ef það telur að það sé ekki hollt 

eða uppbyggjandi fyrir samfélagið. Það hafa mörg ríki þegar gert eins og til dæmis Ísland. 

 Ein af ástæðum fyrir þátttöku ríkisins í íþróttum er að sækjast eftir viðurkenningu 

og á þetta sérstaklega við um lönd eða stórborgir sem halda stóra íþróttaviðburði. Ríkið 

sækist eftir þessari viðurkenningu meðal annars með landsliðum sínum, þar sem það nýtir 

landsliðið sem jákvæða ímynd og lögmæti fyrir alheimsaugum. Þetta er líka stór ástæða 

þess að stjórnvöld greiða einstaklingum fyrir þátttöku á íþróttaviðburðum (Coakley og 

Pike, 2014). Varðandi bardagamenn hjá UFC, þá taka þeir oft þátt með þeim formerkjum 

að þeir séu að berjast fyrir sitt land. Sérstaklega þegar eru stórbardagar, eins og þegar 

annar keppandinn er frá Bandaríkjunum og hinn frá Bretlandi, er því stillt upp sem baráttu 

á milli stórvelda, hvort landið muni sigra og hvort sé betra. Til dæmis þá er Gunnar Nelson 

yfirleitt auglýstur þannig að hann sé að berjast fyrir Ísland í sínum bardögum en hann er 

eini Íslendingurinn sem hefur keppt í UFC. 

Borgir geta meðal annars fjármagnað íþróttafélög til að sýna fram á að þeirra borg 

sé góður staður til að lifa á, vinna eða ferðast til. Ef borgin hefur ekki a.m.k. eitt stórt 

íþróttafélag sem stendur fyrir borgina þá er líklegt að það sé ekki litið á hana sem stórborg. 

Borgir lenda hins vegar oft í vítahring með stöðugri samkeppni við aðrar borgir þar sem 

verið er að stækka leikvelli og setja meira fjármagn í félögin. Starfsmenn borga reyna oft 

að nota þessa stefnu til að auka jákvætt álit fyrir borg eða þjóð og er þetta dýrt miðað við 

fjármagnið sem skapast af þessu. Meðal annars þá fer fjármagnið aðallega til auðugs hluta 

af kjördæmi samfélagsins. Þátttaka ríkisins er réttlætt með þeim rökum að þetta sé fyrir 

heilsu samfélagsins. Það væri fullkomið ef ríkið gæti séð um öll áhugamál einstaklinga í 

samfélaginu en þar sem einstaklingar eru svo mismunandi er það nánast ómögulegt. Þar 

með getur fjárfesting ríkisins verið meiri hagnaður fyrir suma aðila en ekki endilega hinu 

ríku og valdamiklu heldur þá sem geta haft áhrif á stefnumótandi aðila. Íþróttir sem eru 

nýlegri eru ólíklegri til að vera undir pólitískri stýringu eða styrkjum frá ríkinu. Það þýðir 

þó ekki að ríkið hunsi þessa ákveðnu íþrótt eða hreyfingu heldur hefur hún minni forgang 

heldur en hinar samfélagslega samþykktu íþróttir (Coakley og Pike, 2014). Vanalega stígur 

ríkisvaldið inn í íþróttir þegar þörf er fyrir styrki eða þriðja aðila til að sjá fyrir íþróttinni. 

Með því ákveður það yfirvald hvað skuli teljast vera íþrótt og hvað skuli ekki teljast sem 

íþrótt (Coakley og Pike, 2014). 
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4.6 Fjölmiðlar 

Nútíma rekstur á íþróttafélögum er eins og áður sagði mjög háður áhrifum frá 

utanaðkomandi aðilum og þá sérstaklega fjölmiðlum eins og sjónvarpi. Fjölmiðlar sjá um 

að dreifa fréttum og segja frá hvað er að gerast hjá ákveðnu íþróttafélagi. Fjölmiðlar birta 

myndir af íþróttaviðburðum og taka saman þá atburði sem líklegastir eru til að fá áhorf 

(e. highlight). Fjölmiðlar eru lykillinn að velgengni íþrótta nútímans, sérstaklega þegar 

kemur að tekjum ákveðinna íþróttagreina (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2014). Nánast allar 

vinsælar íþróttir nú á dögum eru með einhvers konar samning við sjónvarpsstöðvar sem 

sýna frá kappleikjum og keppnum þar sem sjónvarpsstöðvarnar greiða deildinni fyrir 

slíkan rétt til að sýna. Ef sama dæmið og hér að ofan er skoðað áfram er UFC nýlega búið 

að gera fimm ára samning við ESPN-sjónvarpsstöðina í Bandaríkjunum sem er metinn á 

750 milljónir dollara, eða 150 milljónir dollara á ári (Reinsmith, 2018). Að sama skapi er 

það Stöð 2 Sport sem hefur réttinn til að sýna frá UFC hér á landi. 365 miðlar (nú Sýn) hafa 

haft mun meira fyrir því að auglýsa MMA og UFC hér á landi þar sem þeir hafa meira að 

tapa eða græða heldur en aðrir fjölmiðlar þar sem þeir selja MMA sem vöru. Þetta er hluti 

af þessari miklu markaðssetningu sem hefur átt sér stað og eru miklar auglýsingaherferðir 

í kringum þessar íþróttir. Þá eru fengnir aðilar sem eru sérfræðingar í íþróttinni til að tala 

um bæði fyrir og eftir leiki hvað gæti gerst í leiknum og hvað hefði getað gerst til að byggja 

upp spennu og áhuga hjá áhorfendum. Þessir einstaklingar eru oft keppendur eða fyrrum 

keppendur sjálfir, miðla sinni spá um keppnina og hafa þannig áhrif á hugsun áhorfenda 

(Frey og Eitzen, 1991). 

 Þeir íþróttamenn sem standa sig best eru yfirleitt settir fremst í öllum auglýsingum 

þar sem þeir eru líklegri til að draga fólk að og skila hagnaði. Það er því mikilvægt fyrir UFC 

og önnur samtök að byggja upp ofurstjörnur. Fjölmiðlar búa til ofurstjörnur eða 

fyrirmyndir fyrir íþróttir. Þessir einstaklingar eru markaðssettir sér og eru yfirleitt með 

samninga við stór vörumerki til að auka hagnað og hækka laun hjá sér og 

samstarfsmönnum. Oft er talað um að íþróttir og fjölmiðlar séu hið fullkomna hjónaband 

þar sem báðir aðilar eru háðir hvor öðrum (Cashmore, 2010). 

 Með auknu áhorfi á íþróttaviðburði út um allan heim sáu styrktaraðilar tækifæri 

til að auglýsa sínar vörur með því að styrkja íþróttafélag eða samtök gegn því að fá 

auglýsingar í keppnum. Þeir einstaklingar sem fá samning verða að nota einungis þeirra 

vörur og sniðganga vörur keppnisaðila. Þetta er oftar en ekki gert í gegnum fjölmiðla með 
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auglýsingum í sjónvarpi, samfélagsmiðlum og útvarpi. Samband milli fjölmiðla og 

atvinnuvæddra íþrótta er mjög mikilvægt fyrir báða aðila. Íþróttir eru fastur liður í öllum 

fjölmiðlum. Allir fréttatímar hafa íþróttafréttir sem sér dagskrárlið og eru sér 

sjónvarpsstöðvar settar á fót til þessa að fjalla einungis um íþróttir. Þar eru íþróttaþættir 

um hverja og eina íþrótt. Dagblöð hafa einnig sér blaðhluta þar sem einungis er fjallað um 

íþróttir og hvaða afrek hafa farið fram deginum eða dögunum áður. Álykta má að það séu 

margir starfandi íþróttafjölmiðlar bæði hér á landi og úti í heimi.  

 

 

4.7 Veðmál 

Allir leikir þar sem óvissa er fyrir hendi og einstaklingur getur tapað eða unnið peninga og 

önnur verðmæti eru skilgreind sem veðmál (Daníel Þór Ólason, 2012). Veðmál hafa fylgt 

manninum í langan tíma, alveg fyrir tíma Krists. Það er hægt að rekja veðmál aftur til Forn-

Grikkja, Kínverja og Rómverja sem voru allir uppi fyrir Krist. Fyrst voru veðmál aðeins um 

kappleiki og þá aðallega kapphlaup hesta en hnefaleikar og dýraslagsmál voru einnig 

vinsæl (Woods, 2011).  

Tækninýjungar hafa hjálpað veðmálafyrirtækjum að ná fótfestu og hafa veðmál á 

Internetinu aukist til muna seinustu ár. Veðmálafyrirtæki hafa fylgst grannt með þessari 

auknu markaðsvæðingu sem hefur átt sér stað í íþróttum á seinustu árum og hafa nýtt 

sér hana mikið. Nú á dögum má sjá margar veðmálasíður auglýsa á íþróttaleikjum, þá 

annað hvort í sjónvarpi eða einna helst á Internetinu þar sem þeirra helsta 

markaðssetning fer fram. Þessi veðmálafyrirtæki markaðssetja sig vel, leggja mikla 

fjármuni í að senda út auglýsingar til að auka vitund um sig og skila þannig inn hagnaði. 

Veðmál á Internetinu hafa þróast mikið seinustu ár. Fyrstu veðmálasíðurnar komu fram 

árið 1995 en þá var aðeins notast við gervipeninga en eftir að þeir sem ráku 

veðmálasíðurnar sáu hversu margir notuðu þær hófu þeir að opna fyrir alvöru peninga og 

millifærslur (McGowan og Mahon, 2013). 

 Einstaklingar nota því sína eigin peninga í veðmál á Internetinu, þá annað hvort 

með að millifæra inn á reikning sem er stofnaður á slíkri síðu í þeirra nafni eða tengja 

kreditkort við internetaðganginn. Þessar netsíður setja þar síðan inn stuðla (e. betting 

odds) um hvað er hagstæðast að veðja á og hverjir eru líklegastir til sigurs. Þetta á að 
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hjálpa einstaklingum að ákveða sig og á sama tíma hvetja þá til að taka þátt í veðmálum 

(Verkes og Schaffner, 2016). Þarna eru miklar fjárhæðir sem ganga á milli manna og eru 

það nánast allar íþróttagreinar sem hægt er að veðja á. Vefsíður eins og Bet365, Betfair 

og Betsson eru þær helstu og er hægt að áætla að ástæðan fyrir vinsældum þessara síðna 

sé hversu fjölbreytt val er hægt að veðja á. Einnig er hægt að veðja á nánast hvern einasta 

hluta kappleiksins. Ef einstaklingur ætlar sér að veðja á bardaga í UFC þá kemur til greina 

að veðja á hver vinnur bardagann, hvernig hann vinnur, hvaða lotur hann vinnur, hvort 

bardaginn klárist í ákveðinni lotu ásamt fleiri valmöguleikum. Þetta er mikil breyting frá 

því hvernig þetta var í byrjun þegar aðeins var verið að veðja um hverjir kæmu til með að 

sigra keppnina. Einnig hefur verið hægt síðan 2002 að veðja á leiki meðan á leikjunum 

stendur (e. live betting). Þetta er tiltölulega ný þróun en gefur einstaklingum sem eru að 

veðja spennandi möguleika á að veðja á kappleik meðan á honum stendur og auka 

skemmtanagildi og spennu áhorfenda (Bestcasinosites.net, e.d.). 

 Veðmál koma líklega til með að halda áfram í þeirri þróun sem hefur átt sér stað 

núna seinustu ár og jafnvel auka umfang sitt á Internetinu með meiri markaðsvæðingu og 

markaðsrannsóknum. Þar sem allar vefsíður birta stuðla fyrir bardaga og leyfa að veðja á 

mismunandi hluta kappleikja á Internetinu hefur það haft í för með sér að veðmál hafa 

aukist til muna. Flest veðmálafyrirtæki hafa einnig þróað veðmálaforrit í farsímum (e. app) 

til að auka aðgengi að veðmálum. Framtíðin mun hafa meiri þróun í för með sér og ekki 

einungis í sambandi við þróun á veðmálum á Internetinu heldur einnig varðandi 

spilakassa, farsíma og aðra markaði sem eiga eftir að líta dagsins ljós (Griffiths, 1999).  

 Íslendingar eru mikil happdrættisþjóð og eru margir áskrifendur hjá mismunandi 

happdrættum eins og SÍBS og Háskóla Íslands. Þar eru einstaklingar með mánaðarlega 

áskrift þar sem þeir vonast eftir að vinna hinn eina sanna stóra vinning sem á að setja þá 

á þægilega hillu í lífinu. Lottómiðar og skafmiðar eru einnig vinsælir hér á landi en margur 

landinn kaupir vikulega miða í lottóinu þó svo að líkur á vinningi séu ekki miklar. Á Íslandi 

er ólöglegt að hafa veðmál að atvinnu. Samt sem áður eru tvö fyrirtæki sem sjá um 

veðmálastarfsemi á Íslandi og hafa leyfi til þess frá Alþingi. Þessi fyrirtæki eru Íslenskar 

getraunir og Íslensk getspá. Íslensk getspá hóf rekstur sinn árið 1986 en hún sér um 

rekstur á lottóinu hérlendis og hefur verið með samning við Íslenskar getraunir síðan árið 

1999 en Íslenskar getraunir hafa verið starfandi alveg frá árinu 1952(Getspá/Getraunir, 
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e.d-a.) . Íslenskar getraunir eru með einkaleyfi á íþróttagetraunum á Íslandi en fyrirtækið 

starfar eftir lögum 59/1972 frá Alþingi (lög um getraunir nr. 59/1972). 

 Þegar talað er um spilafíkn er átt við þá hegðun sem leiðir af sér óæskilegar 

afleiðingar fyrir þá sem spila. Einnig getur hún haft mikil áhrif á hans nánasta umhverfi 

eins og fjölskyldu, vini og atvinnumöguleika. Það er algengt að vanlíðan, þunglyndi og 

kvíði fylgi þeim sem kljást við spilafíkn ásamt því að þessi hópur einstaklinga er líklegri til 

að misnota einnig áfengi og vímuefni (Daníel Þór Ólason, 2012). Rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á að þó löglegur aldur hér á landi sé 18 ára til að mega stunda fjárhættuspil séu 

yngri einstaklingar að stunda fjárhættuspil. Í rannsókn frá árinu 2011 kom í ljós að 

veðmálahegðun hjá ungum Íslendingum hefði verið að breytast og minnkað síðan árið 

2006. Þar kom í ljós að 56% ungmenna á aldrinum 13-18 ára hafa stundað einhvers konar 

fjárhættuspil á seinustu tólf mánuðum. Af þessum fjórðungi sem stundaði veðmál á 

Internetinu voru aðeins 4,1% sem stunduðu veðmál vikulega og voru strákar þar mun 

líklegri til að veðja en stelpur. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir (Olason o.fl., 2011). 

 Þeir einstaklingar sem kaupa sér vikulega lottómiða eru líklega ekki þeir sem 

myndu flokkast með spilafíkn eða eiga við spilavandamál að stríða. Þetta eru frekar þeir 

einstaklingar sem veðja frá sér allt sitt lausafé og eignir sem þeir hafa milli handanna. 

Þegar einstaklingar eru svo langt leiddir að þeir eru farnir að veðja frá sér allar eignir er 

komið upp alvarlegt vandamál sem þarf að ná tökum á. Þarna eru þeir einstaklingar sem 

koma ekki til með að geta hætt að veðja vegna þess að þeir standast ekki þá freistingu 

sem veðmálasíður bjóða upp á og sjá alltaf stóra vinninginn hinum megin við hornið. 
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5 Umræður og Lokaorð 
Það ríkir mikil íþróttavæðing í nútíma samfélagi og eru íþróttir mun meira áberandi nú til 

dags hér á landi og úti í heimi. Með aukinni umfjöllun og auknu fjármagni í heimi MMA 

koma mörg lönd líklega til að fylgja eftir fordæmi Bandaríkjanna og Noregs að viðurkenna 

MMA sem íþrótt. Markaðs- og hnattvæðing hefur haft mikil áhrif á uppgöngu MMA. 

Peningar og mikilvægi þeirra í nútímasamfélagi og íþróttum er mjög áberandi í 

nútímasamfélagi. Þetta hefur margar afleiðingar bæði neikvæðar og jákvæðar. 

Einstaklingar get stundað sína iðju við bestu aðstæður með þrautreynda og lærða þjálfara 

sér við hlið. Það er algengt að íþróttafélög séu rekin eins og fyrirtæki þar sem að gróði er 

markmið frekar en leikurinn. UFC virðist á köflum vera eitt af þeim samtökum sem er rekið 

eins og fyrirtæki þar sem keppendur eru lítið annað en ein vara. Afreksíþróttafólk er orðin 

vara sem rekin er til gróða og einstaklingar verða þar með firrtir sínum eigin líkömum. 

 Þegar búið er að skoða sögu MMA kemur margt áhugavert í ljós. Þessi íþrótt er 

afar umdeild og hefur verið það alveg frá sínum fyrstu skrefum. Mikill áhugi hefur skapast 

á MMA á seinustu árum og eru ekki margar vísbendingar sem benda til þess að sá áhugi 

komi til með að dala neitt á næstunni. Íþróttir eru afurð samfélagsins og hafa þær tekið 

miklum breytingum eins og samfélagið sjálft. MMA hefur tekið miklum breytingum frá 

sínum fyrstu skrefum og áætla má að sú þróun komi til með að halda áfram. Fyrst var 

áherslan á engar reglur og þetta væri ofbeldisfyllt sport en þróunin hefur fjarlægst þeirri 

ofbeldis ímynd sem lagt var upp með í byrjun. 

 Það hvort MMA fái að vera með á Ólympíuleikunum er erfitt að segja til um. Komi 

MMA til með að skipa sér sess þar verður þróunin líklega svipuð og í hnefaleikum þar sem 

ólympískir hnefaleikar eru ekki það sama og atvinnuhnefaleikar en þar ríkja mismunandi 

reglur og áherslur. Mjög skiptar skoðanir eru á ágæti þess fyrir aðdáendur að koma MMA 

á Ólympíuleikana og eru fylgjendur MMA ekki sammála þar. Áhugamanna-MMA er 

líklegra til að vera tekið inn á Ólympíuleikana eins og í hnefaleikum. Að mati höfunda 

hefur orðið mikil þróun í bæði reglugerð MMA og greininni sjálfri. Samt sem áður vantar 

herslumun varðandi að gera reglur staðlaðar svo hægt sé að fá samræmi milli landa og 

íþróttasamtaka.  

 Innspýting peninga í íþróttir og MMA er eitthvað sem þarf að hafa gætur á. Þessi 

þróun getur leitt til þess að íþróttir tapi gildum sínum sem þær eiga að skila til 

samfélagsins og fari að snúast frekar um að skapa peninga en að vera skemmtun. Íþróttir 
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eiga að vera bætandi fyrir einstaklinga og gefa þeim andlega og líkamlega vellíðan. Þær 

eiga að stuðla að uppeldi og félagsfærni ungmenna í samfélaginu á sama tíma og að kenna 

þeim að bera virðingu fyrir öðrum einstaklingum. Það virðist vera svo að MMA sé komið 

til að vera miðað við vinsældir þeirra í dag. Því er mikilvægt að bæta kynningu á þeim 

áhættuþáttum sem því fylgja að iðka slíka iðju og á sama tíma koma í veg fyrir þau slys 

sem geta fylgt blönduðum bardagalistum. Reglur eru ekki staðlaðar, þyrfti að laga það og 

staðla þar sem mörg reglusett eru til og fylgja bardagasamtök ekki þeim sömu. Þetta gerir 

íþróttasamböndum eins og ÍSÍ eða GAISF erfitt fyrir að viðurkenna MMA sem íþrótt þar 

sem of mikið misræmi er á milli samtaka. Það þyrfti að skapa meiri umgjörð um íþróttina 

og setja skorður þannig að menn fylgdu þeim reglum sem IMMAF setur. Ef IMMAF tekst 

að fá samtök til að fylgja sér í sínum reglum og skapa almennilega umgjörð um hvernig 

keppni á að fara fram er líklegra að viðurkenningin berist þar sem umgjörðin sem þarf er 

til staðar. 

 Ekki er ólíklegt að fleiri komi til með að sjá gróðra möguleika í MMA í framtíðinni, 

sérstaklega ef IMMAF tekst ætlunarverk sitt að fá viðurkenningu frá 

alþjóðaíþróttasambandinu. Það virðist þó vera að fjárhagslegi hluti íþrótta sé allsráðandi 

og eru peningar farnir að hafa mikil áhrif á samfélögin sem íþróttirnar eru í. MMA er 

stundað af bæði atvinnu og áhugamönnum en það er nokkuð ljóst að umhverfi MMA er 

frekar sniðið að atvinnumönnum þar sem það er oft mikill peningur í húfi í MMA. Það eru 

engar vísbendingar um það að þessi þróun sé eitthvað breytast á næstunni í 

markaðsvæddu nútímasamfélagi.  
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