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Ágrip 

 

Ávinningur af íþróttum fyrir samfélög og einstaklinga eru líklega augljós 

fyrir marga. Þrátt fyrir það eru íþróttir í samkeppni þar sem ávallt er 

skortur á hverskonar auðlindum. Íþróttir þurfa að keppa við hina ýmsu 

afþreyingu til að laða að iðkendur. Þó er erfitt að finna vöru sem telst vera 

algjör staðkvæmdarvara íþrótta. Íþróttir standa frammi fyrir því að þurfa 

að réttlæta á áþreifanlegri máta hvers vegna almannafé ætti að vera varið í 

þær. Jákvæð áhrif íþrótta hafa margítrekað komið fram í rannsóknum en 

þær hafa leitt í ljós að iðkun íþrótta og líkamsræktar sé holl og góð. 

Íþróttir eru auk þess ótvírætt veigamikill áhrifavaldur um líðan okkar og 

atgervi. Auk þess eru íþróttir fjölmennasta tómstundaiðjan og þannig 

sameinast fjölskyldur meira í tengslum við íþróttaiðkun barna sinna. Er þá 

réttlætanlegt að auka útgjöld til íþróttamála? Íþróttir skila jákvæðum ytri 

áhrifum þar sem ekki er nægilega ,,framleitt” af þessari vöru þ.e 

ávinningur samfélagsins í heild er meiri en ávinningur íþróttamarkaðarins. 

Til þess að réttlæta aukin útgjöld til íþróttamála er nauðsynlegt að finna 

fylgni á milli aukinna útgjalda og vaxandi iðkendafjölda í íþróttum og 

hvers kyns hreyfingu. Til þess þarf að safna gögnum þó nokkuð langt aftur 

í tímann, afla gagna erlendis frá til að öðlast samanburð og byggja þannig 

upp gagnagrunn til að geta hafið hagrannsóknir á gögnunum. Niðurstöður 

greiningarinnar komu þó nokkuð á óvart því í ljós kom að aukin útgjöld á 

hvern iðkanda að meðaltali hefur nánast engin áhrif á iðkendafjölda og á 

þetta við í öllum þeim löndum sem rannsóknin var gerð á. Íslendingar eru 

á toppi listans yfir hæsta iðkendahlutfall íþrótta á Norðurlöndum en 

tölurnar sína að á Íslandi er úthlutað minnstu fjármagni frá hinu opinbera 

að meðaltali á hvern iðkenda.  

 

Inngangur 

Í samfélaginu má finna margslungin áhrif íþrótta. Íþróttir hafa jákvæð áhrif á heilsufar 

og rannsóknir sýna að líkamleg hreyfing dregur úr líkum á alvarlegum sjúkdómum og 

getur haldið sjúkdómum í skefjum. (Sæmundur Hafsteinsson, Jóhann Ingi 

Gunnarsson, 1990. Sjálfsstjórn og heilsa bls.13) Íþróttaiðkun og þjálfun líkamans eru 

dæmi um heilsusamlegan lífsstíl sem minnkar líkur á því að ungt fólk tileinki sér 

slæma lifnaðarhætti á borð við notkun vímuefna. Íþróttir hafa einnig uppeldislegt gildi 

þar sem lögð er áhersla á heilbrigt líferni. 

 

Áhrif íþrótta gætir víða í samfélaginu. Allt frá heilbrigðismálum, menntamálum og 

forvarnarmálum upp í félagsauð og mannvirkjagerð. Svona mætti lengi telja þar sem 

áhrif íþrótta má finna nánast hvar sem er í okkar samfélagi. Rannsóknin sem hér 
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verður gerð er einstaklega áhugaverð ef horft er til þess hve víðtæk áhrif aukin 

íþróttaiðkun hefur á samfélagið í heild og velferð þegna þess. Fyrri rannsóknir hafa 

sýnt jákvæð áhrif íþróttaiðkunar á lífsgæði fólks (e. quality of life), félagslegur og 

hagrænn ábati verður vegna iðkunar íþrótta sem eykur að lokum velferð samfélagsins. 

(S. Galloway, D. Bell, C. Hamilton, A.Scullion, 2005). Aðrar rannsóknir sýna fram á 

að hagfræðilegir þættir eins og tekjur og fórnarkostnaður tíma séu mikilvægar stærðir í 

ákvörðun fólks um hvort þeir hugist iðka íþróttir. (J. E. Ruseski, 2008). 

 

Í opnum hagkerfum eins og því íslenska hefur borið mikið á búferlaflutningum fólks á 

milli landa. Íþróttahreyfingin spilar stórt hlutverk í samþéttingu innflytjenda inn í 

samfélagið og eykur skilning Íslendinga á erlendri menningu. Til að dæmi sé tekið er 

til skipulagt námskeið íþrótta fyrir innflytjendur í Svíþjóð með það að leiðarljósi að 

laga að þennan minnihlutahóp betur að samfélaginu (Sænska íþróttasambandið:SF). Á 

Íslandi hefur innflytjendum fjölgað til muna en ekki hefur verið tekin nein sérstök 

stefna í íþróttamálum innflytjenda en þó má taka fram að Knattspyrnusamband Íslands 

hefur verið duglegt í að auglýsa knattspyrnuna með slagorðinu ,,leikur án fordóma” og 

vill með því höfða til allra sem stunda knattspyrnu.  

 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að fyrsti kafli er fræðilegur rammi og segir frá 

öðrum greiningum. Kaflinn endar á umfjöllun um jákvæð ytri áhrif íþróttaiðkunar. 

Þegar markaðsniðurstaða hefur áhrif á aðila, aðra en kaupendur eða seljendur kallast 

það ytri áhrif. Íþróttir hafa í för með sér jákvæð áhrif þar sem heilsa og heilbrigði 

einstaklinganna sem þær stunda eykst.  

 

Í öðrum kafla eru löndin sem rannsóknin nær til tekin fyrir hvert á fætur öðru, fyrst 

Ísland og svo koll af kolli. Þar er bæði fjallað um útgjöld hins opinbera til íþróttamála 

og íþróttahreyfingu hvers lands. Hið opinbera hefur aukið framlag til 

íþróttahreyfingarinnar verulega milli ára og gert íþróttafélögum þannig kleift að sinna 

samfélagslegu hlutverki sínu betur en áður. Íþróttahreyfingin tryggir þannig vel 

skipulagt og faglegt uppeldisstarf fyrir börnin okkar og leiðir til metnaðarfullra og 

árangursríkra lífsvenja (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2007). 

  

Íþróttahreyfingin hefur ekki undir höndum þær grunn upplýsingar sem nauðsynlegar 

eru til þess að hægt sé að meta hagrænt gildi íþrótta. Einu gögnin sem hægt var að 
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nálgast voru upplýsingar um fjölda iðkenda, þó misjafnlega uppsett og til mismargra 

ára á milli landa, og síðan útgjöld ríkissjóðs til íþróttamála í hverju landi fyrir sig. 

Gögnin sem notuð eru í rannsókninni miðast við að iðkandi sé skilgreindur sem 

manneskja sem er skráð hjá íþróttafélagi, í líkamsræktarstöð eða stundi annars konar 

líkamlega hreyfingu en ekki er horft á hversu oft manneskjan iðkar sína íþrótt eða 

hversu lengi.  

 

Frekari rannsóknir á hagrænu gildi íþrótta eru því nauðsynlegar og gagnlegar. Dæmi 

um hagræn áhrif íþrótta sem gagnlegt er að skoða eru t.d kostnaður vegna 

uppbyggingu íþróttamannvirkja og rekstur þeirra, hlutdeild íþrótta í hagkerfinu, aukin 

atvinnutækifæri afreksmanna í íþróttum, aukna atvinnumyndun í kringum vaxandi 

iðkendafjölda (til að mynda fleiri þjálfarar, sjúkraþjálfarar, læknar, liðstjórar, 

umboðsmenn og starfsmenn íþróttaliða) og svona mætti lengi telja. Nauðsynlegt er að 

rannsaka útgjöld hins opinbera sem fara til íþróttamála, hvernig þeim er háttað, 

hvernig þau skiptast og hvar Íslendingar standa í samanburði við 

Norðurlandaþjóðirnar.  

 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er lýst vali á breytum sem notaðar voru í 

hagrannsóknarlíkaninu. Gögnin frá Íslandi, Finnlandi, Danmörku og Noregi eru notuð 

þar sem gögn frá hinum löndunum þykja ekki nægileg. Markmiðið er að sjá tengsl 

milli útgjalda á hvern iðkenda og vaxandi iðkendafjölda. Í fjórða kafla segir frá 

rannsókninni sjálfri þar sem Norðurlöndin eru borin saman. Gerður er samanburður á 

íþróttaiðkendum sem hlutfall af mannfjölda, heildarútgjöldum á hvern iðkanda og 

fleira. Í fimmta kafla eru niðurstöðurnar úr hagrannsóknarlíkaninu birtar og útskýrðar.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að finna samhengi aukinna útgjalda hins opinbera á 

þátttöku iðkenda í íþróttum. Hægt er að velta fyrir sér hverju íþróttir skili til 

efnahagslífsins og einnig þeirri metnaðarfullu spurningu hvort íþróttir auki hagvöxt. 

Einnig er ætlunin að reyna að reikna út hlutfall á milli útgjalda hins opinbera og ábata 

þjóðfélagsins af íþróttaiðkun. Þá er ætlunin að kanna útgjöld hins opinbera til 

íþróttamála sem hlutfall af heildarútgjöldum ríkissjóðs. Til þess að geta svarað þessum 

spurningum þarf að byrja á því að safna saman gögnum frá hinu opinbera um útgjöld 

til íþróttamála. Þá þarf að útvega gögn frá íþróttahreyfingunni um fjölda iðkenda. Til 

þess að fá samanburð Norðurlandanna þarf að fara út fyrir landsteinana og afla 

upplýsinga hjá íþróttasamböndum hvers lands fyrir sig. Nauðsynlegt er að fá 
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áreiðanlegar tölur um íþróttaiðkun og finna heildarútgjöld og útgjöld til íþróttamála í 

hverju landi fyrir sig. Þessar upplýsingar er mis erfitt að nálgast. Upplýsingar um 

útgjöld ríkisins eru nokkuð aðgengilegar. Um upplýsingar frá íþróttahreyfingunni er 

ekki sömu sögu að segja. Til þess að geta metið hverju íþróttahreyfingin skilar af sér 

er nauðsynlegt að þekkja stærðargráðu íþróttahreyfingarinnar og umfang.  

 

Í sjötta kafla ritgerðarinnar eru niðurstöðurnar teknar saman, umfjöllun um styrkleika 

og veikleika rannsóknarinnar og hún gagnrýnd. Að lokum verður tekin ný 

stefnumyndun í sjöunda kafla þar sem nýjar stefna er rædd og lokaorð.  
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1  Fræðilegur rammi og aðrar greiningar 
 

Áhrif fjármála hins opinbera á íþróttir er einkar víðtækt viðfangsefni. Það er því 

nauðsynlegt að aðgreina viðfangsefnið í smærri hluta til að möguleiki sé á því að 

sameina það í hagfræðilegu líkani. Vandamál geta komið upp í rannsókninni og dæmi 

um það eru að skortur á gögnum lengra aftur í tímann skapar bjögun. Gögnin sem 

fengust eru ekki nema að hámarki 8 ár aftur í tímann sem gæti ollið því að útkoman 

yrði ekki nægilega marktæk, útkoman yrði væntanlega marktækari ef gögnin næðu 

yfir lengra tímabil.  

 

Fjárhagsleg velta íþrótta er mikil og hefur aukist ár frá ári. Fáar erlendar rannsóknir 

hafa verið gerðar á hagrænum áhrifum íþrótta og eru þær flestar miðaðar við veruleika 

sem við Íslendingar búum ekki við. Svo sem gríðarlega há laun atvinnumanna í 

íþróttum, áhorfendafjölda á íþróttamótum og áhrif stórmóta á borð við Evrópumótið 

sem var haldið í Sviss og Austurríki nú í sumar og Ólympíuleikana í Kína á hagkerfin.  

1.1 Aðrar greiningar 

 

Erlendar rannsóknir sem hafa verið gerðar fjalla allar um gríðarstóra íþróttaviðburði 

og erfitt er að finna sambærilegt viðfangsefni á Norðurlöndum og hvað þá í íslenskum 

veruleika. Vandi viðfangsefnisins er því sá að það vantar grunn til að byggja á vegna 

skorts á rannsóknum á þessu sviði, bæði hérlendis og erlendis. (Þórdís Lilja Gísladóttir 

2007).  

 

Þó að ekki séu til mikið af gögnum um skráða íþróttaiðkun og rannsóknir á 

íþróttaviðburðum eru til þó nokkrar rannsóknir um almenna hreyfingu. Til dæmis kom 

fram í ritgerð Dr. Þórarins Sveinssonar og Svandísar Sigurðardóttur að: 

 

,,Hreyfing styrkir líffæri eins og hjarta, lungu, vöðva og bein. Jafnframt 

minnkar hún líkur á fjölmörgum kvillum og sjúkdómum eins og t.d. 

hjartaáföllum, sumum tegundum krabbameins, beinþynningu, offitu og depurð. 

Hreyfing er ein áhrifaríkasta, fjölvirkasta og ódýrasta forvörn sem völ er á en 

vannýtt sem slík“. (1997). 
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Regluleg líkamshreyfing hefur löngum verið talin heilsubót og sýnt hefur verið fram á 

það í faraldursfræðilegum rannsóknum. (Einar Þór Þórarinsson, Þórður Harðarson, 

Helgi Sigvaldsson, Nikulás Sigfússon, 2002). Þar kemur í ljós að hreyfingarleysi 

minnkar lífslíkur verulega og að lífslíkur aukast í hlutfalli við stundaðar líkamsæfingar 

og hreyfingu. Fram á þetta hefur einnig verið sýnt í Hóprannsókn Hjartaverndar 

(Agnarsson U, Björnsson G, Þorgeirsson G, Sigvaldason H, Sigfússon N, Guðnason 

2000). 

 

1.2 Markaðsbrestir, inngrip stjórnvalda og staðkvæmdarvörur 

íþrótta. 

 

Ytri áhrifum má lýsa þannig að aðilar eiga í einhvers konar viðskiptum sem hafa áhrif 

á velferð vegfarenda, en greiða hvorki né fá greitt fyrir þessi áhrif. Þegar áhrif á 

vegfaranda eru jákvæð (e. benefits the bystanders) er talað um jákvæð ytri áhrif.  

Jákvæðu ytri áhrifin vegna aukinnar iðkunar íþrótta gætu verið betri heilsa sem leiðir 

til minni útgjalda til heilbrigðismála, forvarnarmála og fleira. Þá er þjóðhagslegur 

kostnaður við framleiðsluna minni en einkakostnaður framleiðenda og seljenda og er 

því um að ræða markaðsbrest. Það er talað um að markaðsbrestur eigi sér stað ef að 

frjáls markaður ræður ekki við að skipta auðlindum á sem skilvirkastan hátt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.1 Jákvæð ytri áhrif aukinnar íþróttaiðkunar 

 

Skurðpunktur eftirspurnarkúrfunnar og kostnaðarkúrfu samfélagsins ákvarðar 

kjörstöðu. Á mynd 1.1 má sjá að kjörmagn (e. optimal output level) er meira en 
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jafnvægismagn. Markaðurinn framleiðir minna en er þjóðhagslega hagkvæmt og 

kostnaður samfélagsins við þessa framleiðslu er minni en einkakostnaður 

framleiðenda og neytenda. Það magn íþrótta sem ,,framleitt” er og neytt er hagkvæmt í 

þeim skilningi að það hámarkar ábata neytenda og seljenda. Jákvæð ytri áhrif leiða til 

þess að markaðir framleiða minna en er þjóðhagslega hagkvæmt. Þannig að ef allir 

sem iðka íþróttir og íþróttafélögin sem slík fá x í ávinning þá fær samfélagið í heild 

x+y þar sem y er jákvæð stærð. 

 

 Þá er talað um að markaðir starfi á óskilvirkan hátt (e. inefficiency). Ein leið 

stjórnvalda sem stundum er tilgreind sem lausn við þeim markaðsbresti sem hér um 

ræðir eru niðurgreiðslur (e. subsidies) eða styrkir til íþróttamála með þeim tilgangi að 

innleiða þessi jákvæðu ytri áhrif.  

 

Það er þó rétt að taka það fram að kostnaðurinn sem leggst á samfélagið vegna 

íþróttaiðkunar er til kominn vegna ríkisafskipta í formi opinberrar fjármögnunar 

heilbrigðiskerfisins. Ytri áhrifin sem hér um ræðir eru því tilbúin. Vegna þessa mætti 

fella þetta ákveðna viðfangsefni undir kenningar hagfræðinga um freistnivanda (e. 

moral hazard 
1
). Í þeim kenningum er því lýst hvernig hegðun einstaklinga breytist 

við það að vera tryggðir en ástæðan er náskyld ytri áhrifum. (Tinna Laufey 

Ásgeirsdóttir 2007) 

1.2.1 Sanngirnisleikurinn - ,,Fair Play” 

 

Sem dæmi um jákvæð ytri áhrif íþrótta má nefna jafnræðisstefnu í íþróttamálum 

Finnlands eða „Fair Play“. Þessi stefna felur í sér nokkrar almennar reglur sem 

meðlimir SLU
2
 eiga að fylgja eftir. Að virða annað fólk, efla heilsu og velferð, bera 

ábyrgð á vexti og þróun einstaklinga í samfélaginu. Að það sé gegnsæi, lýðræði, 

heiðarleiki og sanngirni í íþróttum. Þá felur hún í sér jafnrétti allra til að iðka íþróttir 

og einnig eiga meðlimir að hugsa um og virða náttúruna. Eðlilega eru til fleiri reglur 

um hin margvíslegu mál sem iðkendur íþrótta verða að framfylgja en það sem upp var 

talið voru hinar ,,almennu” reglur. (Finnska íþróttsambandið: SLU). 

                                                 
1
 Freistnivandi (e.Moral Hazard) lýsir því hvernig hegðun tryggðra einstaklinga er almennt frábrugðin 

hegðun einstaklinga sem ekki eru tryggðir. Einstaklingur sem er tryggður tekur ekki allan kostnað 

vegna athafna sinna til greina þar sem tryggingasalinn er ábyrgur fyrir hluta þeirra fórna sem koma gæti 

til. (Tinna Laufey Ásgeirsdóttir 2007) 
2
 SLU er skammstöfun á Finnska íþróttasambandinu.  
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1.2.1 Staðkvæmdarvörur íþrótta 

 

Ætlunin í ritgerðinni er að finna fylgni milli aukinna útgjalda til íþróttamála og 

vaxandi iðkendafjölda. Það verður því að varast að um tvítalningu iðkenda gæti verið 

að ræða ef iðkendafjöldi vex með þeim hætti að um sé að ræða tilfærslu úr einni 

tegund hreyfingar í aðra. Það skiptir því ekki máli hvers eðlis hreyfingin er en 

staðkvæmdarvörur íþrótta geta verið bæði góðar eða slæmar.  

 

Með staðkvæmdarvöru er átt við að ef eftirspurn eftir einni vöru eykst af einhverjum 

ástæðum þá minnkar eftirspurnin eftir annarri vöru. T.d gæti iðkendum í handknattleik 

fjölgað eftir gott gengi landsliðsins í handknattleik á kostnað knattspyrnunnar. Það 

sem skiptir máli er hvað einstaklingar gera í staðinn fyrir að hreyfa sig. Ef börn væru 

úti að leika sér þar sem þau hreyfa sig á einhvern hátt í staðinn fyrir að fara á 

skipulagða æfingu skiptir það ekki máli hér, því um hreyfingu er að ræða í báðum 

tilvikum. En ef hins vegar þau væru úti í sælgætisbúð að drekka gos í stað þess að 

hreyfa sig þá skiptir það máli.  

2 Gögn og breytur 

2.1 Ísland 

 

Gögnin sem fengust fyrir Ísland komu að mestu leyti frá Íþrótta- og Ólympíusambandi 

Íslands. ÍSÍ var stofnað árið 1997 við sameiningu Íþróttasambands Íslands, sem var 

stofnað árið 1912, og Ólympíunefndar Íslands.  

 

„ÍSÍ eru einu heildarsamtök íþróttahreyfingarinnar á Íslandi og æðsti aðili 

frjálsar íþróttastarfsemi í landinu samkvæmt íþróttalögum. Eitt af 

meginverkefnum ÍSÍ er að efla, samræma og skipuleggja íþróttastarfsemi á 

Íslandi, auk þess að stuðla að þróun hvers kyns íþrótta, jafnt almennings- sem 

afreksíþrótta.“ (Íþrótta og Ólympíusamband Íslands: ÍSÍ) 

 

Á hverju ári skila íþrótta- og ungmennafélög innan ÍSÍ skýrslu um starfsemi félagsins 

frá liðnu ári. Í skýrslunni koma meðal annars fram upplýsingar um stjórn félagsins og 

deilda, lykiltölur úr ársreikningum félagsins og deilda og síðast en ekki síst nafnalisti 

með kennitölum skráðra félagsmanna og þeirra sem hafa iðkað viðurkenndar 
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íþróttagreinar á vegum félagsins viðkomandi starfsskýrsluár. Hvert félag skilar sinni 

skýrslu samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja fyrir hverju sinni og út frá þeim 

upplýsingum er hægt að fá meiri yfirsýn yfir starfsemi íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. 

 

Öll gögn sem notuð eru í greiningunni um fjölda iðkenda í íþróttum á Íslandi eru 

fengin frá ÍSÍ. Gögn um útgjöld til íþróttamála eru fengin úr ríkisreikningi hvers árs 

sem horft er til. Gögnin sem stuðst er við eru frá 2000 til 2006 þar sem ekki fengust 

gögn lengra aftur í tímann. Gögn um útgjöld hins opinbera eru fengin á vef fjársýslu 

ríkisins í ríkisreikningi. Þá eru gögn um heildaríbúafjölda landsmanna fengin á vef 

Hagstofunnar. Þær upplýsingar eru notaðar til að finna hlutfall iðkenda af 

heildaríbúafjölda.  

2.1.1 Útgjöld hins opinbera til íþróttamála árið 2006 

 

Í ríkisreikningi fyrir árið 2006, sem gefinn var út af Fjármálaráðuneytinu, kemur fram 

að heildarútgjöld hins opinbera árið 2006 voru 314.288 milljarðar króna. Á mynd 2 

sést hvernig útgjöldin skiptust á milli málaflokka. Þar má sjá að 4,3% af 

heildarútgjöldum ríkisins fóru í málaflokkinn menningar-, íþrótta- og trúmál. Eða sem 

samsvarar rúmlega 14,5 milljörðum króna. Stærstu útgjaldaliðirnir í málaflokknum 

menningar-, íþrótta- og trúmál voru framlög til trúmála eða um 32% af heildinni. Þá 

námu framlög til Ríkisútvarpsins tæplega 20%. Auk þessa falla undir þennan 

málaflokk framlög til ýmissa safna og annarra menningar- og listastofnana. 
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Mynd 2.1 Skipting útgjalda hins opinbera árið 2006 
Heimild: Fjársýsla ríkisins, Ríkisreikningur 

 

Gjöld til menningar-, íþrótta- og trúmála námu 14.633 milljónum króna á árinu 2006. 

Hlutdeild þessa málaflokks nam 4,3% af gjöldum ríkissjóðs eins og áður hefur komið 

fram. Stærstu liðirnir eru framlög til trúmála sem námu 33% af gjöldum þessa 

málaflokks og framlög til Ríkisútvarpsins 21,9%. Auk þess falla hér undir framlög til 

ýmissa safna og annarra menningar- og listastofnana.  

 

 

Mynd 2.2 Skipting útgjalda til íþróttamála árið 2006 
Heimild: Fjársýsla ríkisins, Ríkisreikningur 
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Af þeim rúmlega 14,6 milljörðum sem fóru í málaflokkinn menningar-, íþrótta- og 

trúmál fóru 388 milljónir til íþróttamála. Á mynd 2 sést hvernig 251 milljónir skiptust 

á milli ýmissa málaflokka árið 2006. Þar er Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands með 

ríflega 42% útgjaldanna eða um 109 milljónir króna. Að auki fóru 130 milljónir í ýmis 

uppbyggingaverkefni svo sem uppbyggingu á skíðasvæðum, sparkvöllum og 

áhorfendaaðstöðu á Laugardalsvelli. 

 

Tafla 2.1 Heildarútgjöld til íþróttamála á Íslandi  árin 2000-2006 

Ár 
Heildarútgjöld til 

íþróttamála 
Heildarútgjöld p. 

Iðkenda 
Fjöldi 

iðkenda 
Mannfjöldi 

Hlutfall 
iðkenda 

Hlutfall til 
íþróttamála 

2000 181.232.000 kr. 2.220 kr. 81.620 282.849 28,86% 0,0791% 

2001 181.842.000 kr. 2.109 kr. 90.495 286.250 31,61% 0,0795% 

2002 232.524.000 kr. 2.647 kr. 94.578 288.201 32,82% 0,0870% 

2003 247.887.000 kr. 2.771 kr. 89.444 290.490 30,79% 0,0883% 

2004 338.613.000 kr. 3.623 kr. 93.453 293.291 31,86% 0,1127% 

2005 317.141.000 kr. 3.174 kr. 99.905 299.404 33,37% 0,1028% 

2006 388.054.000 kr. 3.723 kr. 104.231 307.261 33,92% 0,1141% 

Heimildir: Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, Fjársýsla ríkisins og hagstofa.is 

 

Tafla 2.1 sýnir heildarútgjöld til íþróttamála á árunum 2000-2006, útgjöld á hvern 

iðkanda, fjölda iðkenda á Íslandi, heildarmannfjölda, hlutfall iðkenda af 

heildarmannfjölda og hlutfall heildarútgjalda til íþróttamála af heildarútgjöldum 

ríkissjóðs. Á töflunni má sjá að mesta fjölgun iðkenda átti sér stað árið 2001 en þá 

jókst iðkendafjöldinn um 9,8% eða úr 81.620 í 90.495 en sama ár var fólksfjölgun 

1,188%. Samt sem áður var hlutfall til íþróttamála það minnsta árið 2001 af þeim 

árum sem greiningin nær yfir eða 0,0795% sem samsvarar aðeins 2.109 kr. á hvern 

iðkanda. Árið 2003 fækkaði iðkendum um 5,74% en þá voru 89.444 iðkendur en 

94.578 árið áður. Sjá má að hlutfall til íþróttamála af heildarútgjöldum ríkissjóðs fer 

sífellt vaxandi en árið 2000 var hlutfallið 0,0791% og í lok árs 2006 var þetta sama 

hlutfall orðið 0,1141%. Samkvæmt þessum niðurstöðum er ekki hægt að segja að 

aukin útgjöld skili sér í auknum fjölda iðkenda.  

 



Áhrif fjármála hins opinbera á íþróttaiðkun 

 

Bls.15 

 

 

Mynd 2.3 Iðkendahlutfall á Íslandi árin 2000-2006 
Heimildir: Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og hagstofa.is 

 

Eins og sjá má á Mynd 2.3 fór iðkendahlutfallið þ.e. iðkendur sem hlutfall af 

heildarmannfjölda landsins í 32,82% árið 2002 og féll síðan niður árið 2003 en hefur 

farið vaxandi síðan. Í lok ársins 2006 var iðkendafjöldinn kominn í 33,92%. 

2.2 Noregur 

 

Gögn um iðkendafjölda í Noregi voru fengin hjá norska íþróttasambandinu (NIF). 

Meðlimir NIF eru 2,1 milljónir og innan sambandsins eru 56 sérsambönd og mörg 

önnur minni sambönd, þar á meðal um 12.500 íþróttafélög. Sýn norska 

íþróttasambandsins er að vera áberandi stofnun sem stuðlar að íþróttum fyrir alla. 

Meðlimir NIF eru 2,1 milljónir eins og áður sagði en fólksfjöldi í Noregi þann 1. 

janúar 2007 var 4.681.134. Á þessu má sjá að tæp 45% norsku þjóðarinnar er skráð 

sem meðlimur í NIF. Hér er samt mikilvægt að taka fram að þetta eru meðlimir 

einhvers félags innan NIF en ekki endilega allt iðkendur íþrótta. Gögnin sem fengust 

hjá NIF um iðkendafjölda voru frá árunum 2001-2006 og miðast því greiningin í 

Noregi við það tímabil. (S. Ø. Mehus, tölvupóstur 29. febrúar 2008).  

 

Upplýsingar um útgjöld hins opinbera til íþróttamála í Noregi voru fengin hjá 

konunglega menningar- og kirkjumálaráðuneytinu, en það ráðuneyti sér um öll 

íþróttamál. Fengin var ýtarleg skýrsla sem kallast ,,Hovedfordelingen” en þar er hægt 

að finna skipulagða sundurliðun á útgjöldum til íþróttamála í Noregi. (Norska 
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íþróttasambandið). Gögn um heildaríbúafjölda Noregs fengust á norskri heimasíðu 

sem inniheldur ýmiskonar tölfræði í Noregi. (www.norway.no) 

 

Tafla 2.2 Heildarútgjöld til íþróttamála í Noregi árin 2000-2006 

Ár 
Heildarútgjöld til 

íþróttamála 
Heildarútgjöld á 
hvern iðkenda 

Fjöldi 
iðkenda Mannfjöldi 

Hlutfall 
iðkenda 

Hlutfall til 
íþróttamála 

2001 87.000.000 kr. 52,81 kr. 1.647.456 4.478.497 36,79% 0,01301% 

2002 87.000.000 kr. 49,52 kr. 1.756.867 4.503.436 39,01% 0,01291% 

2003 104.216.681 kr. 56,35 kr. 1.849.350 4.524.066 40,88% 0,01438% 

2004 120.000.000 kr. 63,70 kr. 1.883.847 4.552.252 41,38% 0,01615% 

2005 120.000.000 kr. 73,88 kr. 1.624.302 4.577.457 35,48% 0,01562% 

2006 125.000.000 kr. 82,32 kr. 1.518.508 4.606.363 32,97% 0,01522% 

Heimildir: Menningar- og kirkjumálaráðuneyti Noregs, Norska Íþróttasambandið og www.norway.no 

 

Tafla 2.2 sýnir heildarútgjöld til íþróttamála í norskum krónum og útreiknuð útgjöld á 

hvern iðkenda á árunum 2001-2006, fjölda iðkenda, mannfjölda, hlutfall iðkenda af 

heildarmannfjölda, heildarútgjöld norska ríkisins og hlutfall heildarútgjalda til 

íþróttamála af heildarútgjöldum ríkissjóðs í Noregi.  

 

Það er strax athyglisvert að skoða að árið 2005 þá fækkaði iðkendum um 15,98% eða 

úr 1.883.847 í 1.624.302 þrátt fyrir að hlutfall heildarútgjalda ríkissjóðs til íþróttamála 

væri 0,016% sem var það hæsta í Noregi á þeim tíma sem gögnin ná yfir. Á sama tíma 

jókst mannfjöldi um 0,055% sem er svipaður vöxtur og hin árin þannig að hægt er að 

útiloka fólksfækkun sem ástæðu.  

 

 

Mynd 2.4 Iðkendahlutfall í Noregi árin 2001-2006 
Heimildir: Norska Íþróttasambandið og www.norway.no 

http://www.norway.no/
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Þegar við skoðum hlutfall iðkenda af fólksfjölda í Noregi má sjá að hámarki er náð 

árið 2004 en þá voru alls 41,38% af þjóðinni skráðir meðlimir í íþróttafélagi. 

Hugsanlega gæti verið um tvítalningu að ræða þar sem ekki fékkst staðfest við 

gagnaöflun hvort um væri að ræða heildarkennitölur iðkenda eins og ÍSÍ gefur frá sér 

eða heildarfjölda iðkenda. Ef hlutfallið er heildarfjöldi iðkenda gæti alveg eins verið 

að sama manneskjan iðki tvær íþróttir.  

2.3 Danmörk 

 

Gögn um iðkendafjölda í Danmörku voru fengin hjá danska Íþrótta- og 

Ólympíusambandinu DIF. Danska Íþrótta- og Ólympíusambandið er að svipaðri 

uppbyggingu og ÍSÍ og NIF. Hið opinbera í Danmörku greiðir árlega 3.3 milljarða 

danskra króna til íþrótta. Stærsti hlutinn kemur frá borgum og bæjum til síns 

,,heimaíþróttaliðs” en það er tæplega 2,7 milljarðar danskra króna. Meðtalið í þessari 

heildarupphæð er uppbygging mannvirkja og rekstur þeirra en þannig er það líka á 

Íslandi og í Noregi. Það er augljóst að upphæðir til uppbyggingar mannvirkja eru 

mismunandi á milli ára og því eru upphæðirnar sem hið opinbera á Íslandi og í Noregi 

setja til íþróttamála mikið breytilegri en í Danmörku þar sem danska ríkið greiðir 

árlega fasta 3.3 milljarða danskra króna. (C.Hollerup, tölvupóstur 18. mars 2008).  

 

Hið opinbera styrkir íþróttasamböndin sem halda úti landsliðum Danmerkur 

(Sérsambönd eins og KSÍ, HSÍ og KKÍ á Íslandi). Peningarnir koma að mestu frá 

veðmálsleikjum, lottói og fleiru. Stofnun fyrir menningarmál og íþróttir í Danmörku 

úthlutar um 50 milljónum danskra króna hvert ár til uppbyggingar íþrótta- og 

menningarmálasetra. Fjöldi íþróttamannvirkja á hvern íbúa í Danmörku er á meðal 

þess hæsta sem gerist í Evrópu. (Danska íþrótta-og Ólympíusambandið:DIF) 

 

Þessar upplýsingar segja okkur að fjárveitingar og styrkir virðast vera meiri í 

Danmörku á hvern iðkenda en í Noregi og á Íslandi. Gögnin sem fengust frá DIF um 

fjölda iðkenda eru frá árunum 2000-2007 og miðast því greiningin við þau ár.  
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Tafla 2.3 Heildarútgjöld til íþróttamála í Danmörku árin 2000-2007 

Ár 
Heildarútgjöld til 

íþróttamála 
Heildarútgjöld á 
hvern iðkenda 

Fjöldi 
 iðkenda Mannfjöldi 

Hlutfall 
iðkenda 

Hlutfall til 
íþróttamála 

2000 3.300.000.000 kr. 2.035 kr. 1.621.865 5.330.000 30,43% 0,051% 

2001 3.300.000.000 kr. 2.028 kr. 1.627.577 5.349.000 30,43% 0,050% 

2002 3.300.000.000 kr. 1.996 kr. 1.652.960 5.368.000 30,79% 0,049% 

2003 3.300.000.000 kr. 1.994 kr. 1.655.170 5.384.000 30,74% 0,048% 

2004 3.300.000.000 kr. 1.961 kr. 1.682.722 5.398.000 31,17% 0,045% 

2005 3.300.000.000 kr. 1.982 kr. 1.664.628 5.411.000 30,76% 0,041% 

2006 3.300.000.000 kr. 2.021 kr. 1.632.687 5.427.000 30,08% 0,040% 

2007 3.300.000.000 kr. 2.021 kr. 1.632.818 5.475.000 29,82% N/A 

Heimildir: Danska Íþrótta- og Ólympíusambandið, Ríkisreikningur Danmerkur og tölfræði í 

Danmörku. 

 

Tafla 2.3 sýnir fjölda iðkenda árin 2000 til 2007, heildarútgjöld til íþróttamála, 

heildarútgjöld á hvern iðkenda, mannfjölda og hlutfall heildarútgjalda til íþróttamála. 

Heildarútgjöld fyrir árið 2007 voru ekki enn birt þegar rannsóknin var gerð og því 

ekki hægt að reikna út hlutfall til íþróttamála.  

 

Það má sjá að iðkendum fækkar bæði árið 2005 og 2006 þrátt fyrir að fjármagn á 

hvern iðkenda haldist nokkuð stöðugt. Iðkendur voru 1.682.722 árið 2004 og voru 

komnir niður í 1.632.687 árið 2006 sem er 2,973% fækkun. Öll árin sem að gögnin ná 

yfir hefur hlutfall til íþróttamála af heildarútgjöldum ríkissjóðs lækkað stöðugt frá 

árinu 2000.  

 

 

Mynd 2.5 Iðkendahlutfall í Danmörkin árin 2000-2007 
Heimildir: Danska íþrótta-og ólympíusambandið og tölfræði í Danmörku. 
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Sjá má á mynd 2.5 að hlutfall iðkenda af heildarmannfjölda á þeim tíma sem gögnin 

ná yfir nær hámarki árið 2004 þegar hlutfallið er 31,17% og hefur farið lækkandi 

síðan þá. 

 

2.4 Svíþjóð 

 

Svíar telja sig vera eina mestu íþróttaþjóð í heimi. Næstum helmingur íbúa Svíþjóðar á 

aldrinum 7-70 ára eru meðlimir einhvers íþróttafélags og um 2 milljónir eru virkir 

íþróttaiðkendur. Það eru um 22.000 íþróttafélög í borgum og bæjum Svíþjóðar fyrir 

utan um 7000 íþróttaklúbba í tengslum við fyrirtæki. (O.Stadler, tölvupóstur 18. mars 

2008).  Allar helstu upplýsingar fengust á heimasíðu íþróttasambands Svíþjóðar og 

Ólympíusambands Svíþjóðar en þetta er ekki eitt og sama sambandið eins og á Íslandi.  

Hvorki Sænska Íþróttasambandið né Sænska Ólympíusambandið hefur nægilega 

góðan gagnagrunn þannig að hægt sé að vinna með gögnin líkt og á Íslandi, í Noregi 

Danmörku og Finnlandi þar sem engar tölur eru til um nákvæman fjölda iðkenda í 

Svíþjóð. Sænska Íþróttasambandið gefur það samt út að um 2 milljónir manna séu 

íþróttaiðkendur. (Sænska Íþróttasambandið: SOF). Vegna þessa er ekki hægt að gera 

greiningu til samanburðar við Ísland, Noreg, Danmörku og Finnland.   

2.4.1 Fjármögnun íþróttafélaga í Svíþjóð 

 

Algengur misskilningur er meðal fólks að styrktaraðilar haldi einungis uppi 

íþróttahreyfingu félaganna. Þrátt fyrir að styrktaraðilar taki þátt aðallega í gegnum 

fjölmiðla og þess háttar þá telur það yfirleitt ekki nema lítinn hluta. Íþróttafélögin í 

Svíþjóð fá þá mest frá sínu sveitarfélagi eða borg og síðan byggist það að miklu leyti 

upp á sjálfboðavinnu. Það má því segja að íþróttafélögin verði að sjá um sig sjálf og 

reka sig sjálf. Þau verða að fjármagna sig með því að finna styrktaraðila og annað fólk 

sem vill gefa þeim vinnu sína. Það er vel þekkt í Svíþjóð að til dæmis yngri flokka 

þjálfun
3
 hjá íþróttafélögum sé sjálfboðavinna en þannig er það ekki á Íslandi. Þróunin 

á Íslandi í þessum efnum er á þann veg að sjálfboðaliðum fækkar og fólki sem fær 

greitt fyrir sína vinnu í þágu íþróttahreyfingarinnar fjölgar. Svo virðist ekki vera í 

Svíþjóð.  

 

                                                 
3
 Þjálfun barna og unglinga miðast yfirleitt við 7-20 ára.  
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Ríkisstyrkir til félagana eru 1,5 milljarður sænskra króna á hverju ári sem varið er í 

íþróttir. ,,Svenska Spel” er svipað og Lottó hér á Íslandi þar sem hægt er að tippa á 

ýmsa kappleiki og fleira og er Svenska Spel einn af stærstu styrktaraðilum sænskra 

íþrótta. Félög fá einnig peninga frá sínum borgum í staðinn fyrir að reka íþróttafélag. 

Félögin fá þá svokallaðan ,,lokal-styrk” eða staðbundinn styrk sem er styrkur veittur 

til að efla unglingaflokkastarfsemina, 7-20 ára, í félögunum.  

2.4.2 Íþróttamálastefna ríkisstjórnar 

 

Yfirvöld í Svíþjóð leiddu í lög árið 1999 sérstaka íþróttamálastefnu fyrir 21.öldina 

byggða á þremur atriðum í meginatriðum. 

 

1. Almannaheilsa. Aðalmarkmið íþróttalaganna er hið augljósa markmið að ná 

góðri almannaheilsu (e. Public health). Markmiðið felst í því að fá fleira fólk 

til að stunda og iðka íþróttir með bættri heilsu að leiðarljósi. 

 

2. Íþróttahreyfingin. Það skal vera virkur stuðningur ríkisins til frjálsrar og 

óháðrar íþróttahreyfingar (líkt og ÍSÍ er á Íslandi) sem dreifir fjármagninu á 

réttlátan hátt óháð kyni, aldri, félagslegri aðstöðu o.s.frv. 

 

3. Skemmtun/Afþreying. Íþróttir í hæsta gæðaflokki mega og geta verið notaðar 

sem markaðsvörur (upp að vissu marki) sem fela í sér dægrastyttingu og 

ánægju og notaðar sem félagslegir atburðir. (t.d kappleikir o.s.frv.) 

2.5 Finnland  

 

Gögn um iðkendur í Finnlandi fengust hjá Finnska Íþróttasambandinu SLU. Tölur um 

fjármál hins opinbera koma frá finnska menntamálaráðuneytinu en 

menntamálaráðuneytið sér, líkt og á Íslandi, um íþróttamál í Finnlandi. SLU er 

íþróttasamband sem er algjörlega óháð finnska ríkinu en það var sameinað úr öðrum 

minni samböndum í þetta eina heildarsamband íþrótta í Finnlandi árið 1993. SLU er 

með 127 sérsambönd innan sinna raða og meðlimir sambandsins eru yfir 1,1 milljónir.  

 

Verkefni sambandsins eru að útvega bæði magn og gæði af íþróttum í Finnlandi, að 

útvega og styðja sjálfboðavinnu í íþróttum í gegnum íþróttapólitík, menntun og 
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alþjóðleg samskipti. SLU gengur úr skugga um að íþróttastarfið í Finnlandi sé 

siðferðislega réttlátt, gegnsætt, umhverfisvænt og opið fyrir alla. (Finnska 

Íþróttsambandið: SLU). Menntamálaráðuneytið sér um sveitarfélögin útvegi aðstöðu 

til íþróttaiðkunar.  

 

Ekki fengust nákvæmar tölur um iðkendafjölda eins og á Íslandi, Noregi og í 

Danmörku en fram kom að 91% af börnum og unglingum iðkuðu íþróttir þá aðallega 

knattspyrnu, hjólreiðar, skíði, sund og hlaup. (O.Timo, tölvupóstur 27. mars 2008). 

Gerð var könnun á meðal 5500 fullorðna og 5505 barna og var heildariðkendafjöldi 

reiknaður með tölfræðilegri nálgun út frá því. Alls eru 7800 íþróttalið í Finnlandi og 

að meðaltali iðka rúm 17% þjóðarinnar íþróttir. (S.Suominen, tölvupóstur 6. apríl 

2008).  

 

Tafla 2.4 Heildarútgjöld til íþróttamála í Finnlandi árin 2005-2008 

Ár 
Heildarútgjöld til 

íþróttamála 
Heildarútgjöld 

p.iðkenda Fjöldi iðkenda Mannfjöldi 
Hlutfall 
iðkenda 

Hlutfall til 
íþróttamála 

2005 91.482.700 € 98 € 935.000 5.256.003 17,79% 0,05816% 

2006 96.385.000 € 121 € 797.000 5.277.035 15,10% 0,05772% 

2007 101.550.000 € 116 € 874.500 5.306.547 16,48% 0,05673% 

2008 106.818.000 € 113 € 945.000 5.315.572 17,78% N/A 

Heimildir: Finnska íþróttasambandið og www.stat.fi/ 

 

Tafla 2.4 sýnir fjölda iðkenda árin 2005-2008, heildarútgjöld til íþróttamála, 

heildarútgjöld á hvern iðkenda, mannfjölda og hlutfall heildarútgjalda til íþróttamála. 

Heildarútgjöld fyrir árið 2008 voru ekki birt þegar rannsóknin var gerð.  

 

Úr töflunni má lesa að iðkendum fækkar árið 2006 en þá voru útgjöld á hvern iðkenda 

hæst eða 121 evra. Sjá má að frá árinu 2007 til ársins 2008 fjölgar iðkendum íþrótta 

um 70.500 manns eða 8,06% en sama ár var fólksfjölgun 0,17%. Hlutfall til 

íþróttamála af heildarútgjöldum ríkissjóðs er öll árin um 0,05% sem er töluvert lægra 

en til dæmis á Íslandi.  

http://www.stat.fi/
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Mynd 2.6 Iðkendahlutfall í Finnlandi árin 2005-2008 
Heimildir: Finnska íþróttasambandið og www.stat.fi 

 

Þrátt fyrir að rannsóknin hafi verið gerð á mjög stuttu tímabili er iðkendafjöldi nokkuð 

óstöðugur og erfitt að átta sig á því hvað veldur út frá þeim gögnum sem fengust. 

2.6 Grænland 

 

Gögn frá Grænlandi fengust hjá Grænlenska íþróttasambandinu GIF. Grænlenska 

íþróttasambandið er síðan yfir 8 sérsamböndum. Tölur um fjármál hins opinbera til 

íþróttamála frá Grænlandi voru heldur illfáanlegar en fengust á endanum í gegnum 

tölvupóstsamskipti. Alls iðkuðu 12.550 manns íþróttir árið 2007 á Grænlandi. 

Fólksfjöldi á sama tíma var 56.344 sem þýðir að 22,27% þjóðarinnar iðkar íþróttir.  

Ríkisstjórnin á Grænlandi eyðir 5.340.000 dönskum krónum hvert ár til íþróttamála en 

auk þess koma 6.081.542 danskra króna frá Danska Lottóinu. ( A. Skifte, tölvupóstur 

23. mars 2008) . 

3 Samanburður á heildarútgjöldum Norðurlandanna 
 

Tafla 3.1 Samanburður á heildarútgjöldum milli Norðurlandanna 

Land Fólksfjöldi 
Íþrótta-

iðkendur 
Hlutfall í 
íþróttum Fjármagn 

Fjármagn 
á mann   

Íslenskar 
krónur 

Ísland 307.261 104.231 33,92% 388.050.000 3723,0 ISK 3.723 kr. 

Noregur 4.681.134 1.518.508 32,44% 1.250.000.000 823,2 NOR 9.467 kr. 

Danmörk 5.427.000 1.632.818 30,09% 3.300.000.000 2021,0 DKK 24.831 kr. 

Finnland 5.306.547 1.696.124 31,96% 101.550.000 59,9 EUR 5.484 kr. 

Grænland 56.344 12.550 22,27% 11.421.542 910,1 DKK 10.466 kr. 

 

http://www.stat.fi/
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Fyrst var gerð rannsókn um hlutfall iðkendafjölda milli Norðurlandanna og 

mismunandi heildarútgjöld til íþróttamála að meðaltali á hvern iðkenda á milli Íslands, 

Noregs, Danmerkur, Finnlands og Grænlands skoðuð. Íslendingar, með 104.231 

iðkendur, eyddu rúmlega 388 milljónum í íþróttamál sem er ekki nema 3.723 kr. á 

hvern iðkenda. Norðmenn koma þar næst á eftir með um 824 norskar krónur á hvern 

iðkenda en það jafngildir 9.467 íslenskum krónum. Mikilvægt er að taka fram að 

notast er við gengi gjaldmiðla 31.desember 2007 þar sem iðkendatölur eru frá þeim 

tíma. (Landsbankinn, gengi gjaldmiðla 2007). Finnar og Grænlendingar eyða örlítið 

meira en Norðmenn í íþróttamenn sína eða í kringum 10.500 íslenskar krónur á mann. 

Það ber þó að taka það fram að hið opinbera í Grænlandi eyðir 5.340.000 DKK í 

íþróttaútgjöld og hið opinbera í Danmörku bætti við 6.081.542 DKK en 

Grænlendingar eru undir yfirráði Dana. Danir koma síðan langefstir með 1.632.818 

iðkendur og eyddu 3.3 milljörðum danskra króna sem gerir 2.021 danskar krónur á 

hvern iðkenda en skv. gengi dönsku krónunnar um síðustu áramót gerir það 24.831 kr. 

á hvern iðkenda.  

 

Þrátt fyrir þennan gríðarlega mismun milli landa eru Íslendingar með hæsta hlutfall 

iðkenda. Á Íslandi eru 33,9% íbúa skráðir iðkendur í íþróttum. Í Noregi er hlutfallið 

32,4%. Danir sem eyða mestu í sína íþróttamenn eru með iðkendahlutfallið 30,96%. Á 

Grænlandi er ekki nema 22,27% þjóðarinnar í íþróttum en þrátt fyrir það eyða þeir um 

þrisvar sinnum meira en Íslendingar í sína íþróttamenn. 

 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að aukin útgjöld skili sér ekki í auknum fjölda 

iðkenda því Danir, Finnar og Grænlendingar eyða mestu í sína íþróttamenn en eru 

með lægsta hlutfall iðkenda. Orsakasamhengið gæti líka verið öfugt farið. Lágt 

hlutfall iðkunar íþrótta í þessum löndum getur verið þess valdandi að stjórnvöld auki 

útgjöld sín til íþróttamála til að reyna að hafa áhrif á iðkendafjölda.   

 

Gera má ráð fyrir ákveðinni bjögun á útgjöldum hins opinbera til íþróttamála á milli 

ára. Ætla má að útgjöld til íþróttamannvirkja geti verið mishá, eitt árið geta verið 

stórframkvæmdir og árið á eftir getur verið lítið um uppbyggingar mannvirkja. Þessi 

bjögun á þó við um öll löndin og ekki hægt að segja til um það hvort útgjöldin dreifist 

með sama hætti ár eftir ár.  
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Einnig er vert að taka það fram að samkvæmt Danska Íþróttasambandinu er stöðluð 

upphæð 3,3 milljarðar danskra króna varið í íþróttamál, sem er síðan dreift út eftir því 

sem við á. Á Íslandi er upphæðin mismunandi milli ára eins og sjá má á töflu 1 en 

2004 var upphæðin 338.613.000 kr, 2005 var upphæðin 317.141.000 krónur og 2006 

var hún 388.054.000 kr. Það er menntamálaráðuneytið sem sér um útgjöld til 

íþróttamála á Íslandi.  

3.1 Mismunandi hlutfall heildarútgjalda til íþróttamála 

 

Áhugavert er einnig að skoða mismuninn á hlutfalli útgjalda til íþróttamála á milli 

Íslands og Noregs (sjá töflu 2.1 og 2.2) Hæsta gildi á Íslandi var 0,1141% árið 2006 á 

meðan hæsta gildi í Noregi var 0,0116%. Þetta segir okkar að þó að hið opinbera borgi 

minnst á hvern iðkenda þá sé ríkisvaldið að borga mun hærra hlutfallslega til 

íþróttamála. Auðveldlega má reikna hvert framlag til íþróttamála væri ef hlutfallið 

væri 0,0116% eins og það var hæst í Noregi árið 2006. Þá voru heildarútgjöld 

ríkissjóðs 340.165.000.000 kr. ef þessari upphæð er margfaldað við 0,0116% fæst að 

útgjöld til íþróttamála væru ekki nema 39.459.140 kr. í staðinn fyrir 388.054.000kr. 

eins og þau voru. Þá hefði hver iðkandi fengið eða tæplega 379 kr. í staðinn fyrir 

3.723 kr. Það er því ljóst að þessi prósentutala skiptir gríðarlega miklu máli þótt hún 

sé smá.  

3.2 Heildarútgjöld á föstu verðlagi 

3.2.1 Ísland 

 

Það að heildarútgjöld stjórnvalda til íþróttamála árið 2000 hafi verið 181.232.000 kr. 

en 388.054.000 árið 2006 segir ekki alla söguna því verðlag breytist með tímanum. 

Verðbólga á Íslandi hefur farið stöðugt hækkandi síðustu ár sem rýrir verðgildi hverrar 

krónu. Í töflu 6 er búið að færa heildarútgjöld á fast verðlag sem hérna er miðað við 

árið 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áhrif fjármála hins opinbera á íþróttaiðkun 

 

Bls.25 

 

Tafla 3.2 Heildarútgjöld á föstu verðlagi - Ísland 

Ár Vísitala neysluverðs Heildarútgjöld Heildarútgjöld á föstu verðlagi 

2000 199,1 181.232.000 kr. 237.212.753 kr. 

2001 212,4 181.842.000 kr. 223.107.463 kr. 

2002 222,6 232.524.000 kr. 272.218.124 kr. 

2003 227,3 247.887.000 kr. 284.203.045 kr. 

2004 234,6 338.613.000 kr. 376.140.442 kr. 

2005 244,1 317.141.000 kr. 338.578.224 kr. 

2006 260,6 388.054.000 kr. 388.054.000 kr. 

Heimild: Fjársýsla ríkisins og hagstofa.is 

 

Tafla 3.2 sýnir að útgjöld hafa farið stöðugt vaxandi á árunum 2000-2006 en að sama 

skapi hefur vísitala neysluverðs einnig verið að hækka. Það sést því að breytingin er 

minni milli ára (samt þó nokkur) þegar búið er að umreikna heildarútgjöld á fast 

verðlag.  

 

 

Mynd 3.1 Heildarútgjöld á föstu verðlagi og iðkendafjöldi - Ísland 
Heimildir: Fjársýsla Ríkisins og Hagstofa.is 

 

Mynd 3.1 sýnir heildarútgjöld á föstu verðlagi og iðkendafjölda á árunum 2000-2006. 

Á myndinni má greinilega sjá fylgni aukinna útgjalda og vaxandi iðkendafjölda.  
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3.2.2 Noregur 

 

Tafla 3.3 Heildarútgjöld á föstu verðlagi - Noregur 

Ár Vísitala neysluverðs Heildarútgjöld Heildarútgjöld á föstu verðlagi 

2001 108,7 87.000.000 NOK 94.203.312 NOK 

2002 110,1 87.000.000 NOK 93.005.450 NOK 

2003 112,8 104.216.681 NOK 108.743.824 NOK 

2004 113,3 120.000.000 NOK 124.660.194 NOK 

2005 115,1 120.000.000 NOK 122.710.686 NOK 

2006 117,7 125.000.000 NOK 125.000.000 NOK 

Heimildir: Verðvísitala í Noregi (www.ssb.no) og NIF. 

 

Í töflu 3.3 er búið að umreikna heildarútgjöld til íþróttamála í Noregi yfir á fast 

verðlag líkt og í töflu 3.2. Þar sést að heildarútgjöld fara vaxandi ef frá er talið árið 

2002 en heildarútgjöld vaxa minna með hverju ári á föstu verðlagi.  

 

 

Mynd 3.2 Heildarútgjöld á föstu verðlagi og iðkendafjöldi – Noregur 
Heimildir: Verðvísitala í Noregi (ssb.no) og NIF. 

 

Á mynd 3.2 sést að þegar heildarútgjöld á föstu verðlagi fara vaxandi vex 

iðkendahlutfallið sömuleiðis til ársins 2004. Eftir 2004 fækkar skráðum iðkendum og 

útgjöld til íþróttamála standa nokkurn vegin í stað.  
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3.2.1 Danmörk 

 

Tafla 3.4 Heildarútgjöld á föstu verðlagi - Danmörk 

Ár Vísitala neysluverðs Heildarútgjöld Heildarútgjöld á föstu verðlagi 

2000 100 3.300.000.000 DKK 3.705.900.000 DKK 

2001 102,4 3.300.000.000 DKK 3.619.042.969 DKK 

2002 104,8 3.300.000.000 DKK 3.536.164.122 DKK 

2003 107 3.300.000.000 DKK 3.463.457.944 DKK 

2004 108,3 3.300.000.000 DKK 3.421.883.657 DKK 

2005 110,2 3.300.000.000 DKK 3.362.885.662 DKK 

2006 112,3 3.300.000.000 DKK 3.300.000.000 DKK 

2007 114,2 3.300.000.000 DKK 3.245.096.322 DKK 

Heimildir: Verðvísitala í Danmörku (dst.dk.) 

 

 

Eins og áður kom fram hefur verið stöðluð 3.300.000.000 danskra króna til 

íþróttamála undanfarin ár.  Það þýðir að þegar upphæðin er sett á fast verðlag (2006) 

er upphæðin jafnt og þétt að lækka að raunvirði þar sem vísitala neysluverðs hefur 

farið hækkandi á tímabilinu 2000-2007.  

 

 

Mynd 3.3 Heildarútgjöld á föstu verðlagi og iðkendafjöldi – Danmörk 
Heimild: Verðvísitala í Danmörk (dst.dk) og DIF 

 

 

Á mynd 3.3 má sjá lækkandi útgjöld til íþróttamála í Danmörku þegar upphæðirnar 

eru komnar á fast verðlag. Á sama tíma vex iðkendafjöldi til ársins 2004 þar sem hann 

nær toppi og hefur farið fallandi síðan.  
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3.2.2 Finnland 

 

Tafla 3.5 Heildarútgjöld á föstu verðlagi - Finnland 

Ár Vísitala neysluverðs Heildarútgjöld Heildarútgjöld á föstu verðlagi 

2005 1594 91.482.700 € 93.089.673 € 

2006 1622 96.385.000 € 96.385.000 € 

2007 1662 101.550.000 € 99.105.957 € 

2008 1734 106.818.000 € 99.918.567 € 
Heimild: Verðvísitala í Finnlandi (www.stat.fi) 

 

 

Í töflu 3.5 má sjá að útgjöldin hafa aukist mikið mun hægar á föstu verðlagi (sem aftur 

er sett árið 2006) á árunum 2005-2008 heldur en að nafnvirði.  

 

 

Mynd 3.4 Heildarútgjöld á föstu verðlagi og iðkendafjöldi – Finnland 
Heimildir: Verðvísitala í Finnlandi (stat.fi.) og SLU 

 

Á mynd 3.4 sést hvernig útgjöld til íþróttamála fara vaxandi á föstu verðlagi á árunum 

2005 – 2008 og hvernig iðkendahlutfallið tekur snögga dýfu árið 2006 en hefur farið 

vaxandi síðan.  

4 Val á breytum og matsaðferðin 
 

Íslensku og norsku gögnin innihalda iðkendafjölda á árunum 2000 til 2006 og útgjöld 

hins opinbera til íþróttamála á sama tíma. Einnig bætir rannsakandi við breytum með 

heildarútgjöldum ríkisjóðs sömu ár til að sjá hlutfallslega breytingu sem fer til 

íþróttamála ár hvert.  
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Dönsku gögnin innihalda iðkendafjölda frá 2000 til 2007, útgjöld hins opinbera til 

íþróttamála frá árunum 2000-2006 þar sem ekki fengust tölur fyrir árið 2007. Gögnin 

frá Finnlandi voru einungis til fjögurra ára eða 2005-2008 en gögnin frá Noregi voru 

frá 2001-2006. Þetta skapar ákveðið vandamál þar sem gögnin ná ekki yfir sama 

tímabil.  

 

Fyrir vinstri hliðar breytu var ákveðið að hafa iðkendafjölda og hægri hliðar breytur 

eru heildarútgjöld til íþróttamála. Markmiðið er að sjá tengsl milli útgjalda á hvern 

iðkenda og vaxandi iðkendafjölda.  

 

Í rannsókn þessari verður notuð að mestu leyti matsaðferðin ,,venjuleg aðferð minnstu 

kvaðrata'' (VAMK) (e. Ordinary least squares (OLS)) í tölfræðiforritinu Gretl 

 

5 Hagrannsóknum beitt á gögnin 
 

Gerð var tölfræðirannsókn þar sem öll gögn voru færð inn í hagrannsóknarforritið 

Gretl með þeim tilgangi að finna fylgnina á milli aukinna útgjalda og fjölda iðkenda 

íþrótta, þ.e.a.s um hversu mörg prósent fjölgar iðkendum þegar útgjöld til íþróttamála 

aukast um 1%. Gögnin sem voru notuð voru frá Íslandi, Noregi, Danmörku og 

Finnlandi en sænsku og grænlensku gögnin þóttu ekki nægileg til að hægt væri að nota 

þau.  

 

Formúlan sem notast verður við er eftirfarandi: 

Jafna 5.1 
tDDDxY FNDtt   43210  

 

Þar sem: 

FinnlandD

NoregurD

DanmörkD

íbúahverjaáaíþróttamáltilÚtgjöldX

íbúahverjaáikendafjöldIY

F

N

D

t

t











1000

000.1ð

 

 

Þá verður jafna 5.1 svona: 
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Jafna 5.2 

Iðkendafjöldi á hverja 1000 íbúa = 

tFinnlandNoregurDanmörk DDDíbúapaíþróttamáltilÚtgjöld   43210 1000.  

5.1 Samanburður á Íslandi, Danmörku, Noregi og Finnlandi, 

niðurstöður 

 

 

Líkan 5.1 Ekki gert ráð fyrir tímaþætti í gögnunum. 

Niðurstöður 

Háða breytan: iðkendur 

Breyta Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi 

Fasti 31061,1 1399,09 22,201 <0,00001 *** 

Útgjöld 9,05143E-06 1,29966E-05 0,696 0,49417 

Danmörk -6794,39 78866,62 -0,864 0,39799 

Noregur 6462,74 1384,09 4,669 0,00015 *** 

Finnland -15838,6 1612,66 -9,821 <0,00001*** 

 

Unadjusted R-squared = 0,934766 

 Adjusted R-squared = 0,92172 

 

Líkan 5.1 sýnir niðurstöður þegar prófað var að meta samanburð á löndunum fjórum. 

Gerðar voru ,,dummy breytur“ þar sem Ísland var sett jafnt og núll. Niðurstöðurnar 

eru þær að útgjöld hafa lítil sem engin áhrif á iðkendafjölda. Niðurstöðurnar fyrir 

Finnland og Noreg eru marktækar við 99% öryggismörk. R
2
 (unadjusted R-squared) er 

0,934766 og því er útskýringarmáttur jöfnunnar mikill. R
2
 mælir m.a. línulegt 

samband á milli aukinna útgjalda á iðkendafjölda. R hækkar eftir því sem fleiri 

breytum er bætt við  jöfnuna. 
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 Mynd 5.1 Niðurstöður úr líkani 5.1 

 

Mynd 5.1 sýnir okkur að það er ekki línulegt samband á milli fjölda iðkenda og 

útgjalda eins og vonast var eftir.  

 

Líkan 5.2  Fyrsti mismunur tekin til að taka tillit til tímaþáttar 

Niðurstöður 

Háða breytan: fyrsti mismunur af iðkendum 

Breyta Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi 

Fasti 839,448 871,648 0,963 0,34985 

Danmörk -933,155 1175,64 -0,794 0,43896 

Noregur -1604,34 1282,69 -1,251 0,229 

Finnland -857,715 1514,35 -0,566 0,57899 

d_Utgj 4,75E-07 1,27E-05 0,037 0,97074 

 

Unadjusted R-squared = 0,0921927 

Adjusted R-squared = -0,134759 

 

Í líkani 5.2 var fyrsti mismunur tekin til að taka tillit til tímaþáttar en það er gert með 

eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 5.3 tt XY  
   Þar sem 1 ttt yyY

 

 

Útskýringarmáttur jöfnunnar er mjög lítill eða 0,0921. Niðurstöður eru svipaðar og í 

líkani 5.1 nema nú er neikvæður stuðull í Noregi en hann var jákvæður í líkani 5.1. 
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Þar sem ekki var hægt að finna marktækt samhengi milli útgjalda hins opinbera á 

iðkendafjölda þegar löndin fjögur voru borin saman í einu líkani þótti rétt að athuga 

hvert land fyrir sig. Þá var athugað hvort að útgjöld til íþróttamála í hverju landi fyrir 

sig hafði áhrif á iðkendafjölda.  

 

Formúlan sem notast var við er eftirfarandi: 

Jafna 5.4 tttt xY   1  
 

Þar sem  

 

íbúahverjaáaíþróttamáltilÚtgjöldX

íbúahverjaáikendafjöldIY

t

t

1000

000.1ð




 

 

Líkan 5.3 Áhrif aukinna útgjalda á iðkendur – Ísland 

Niðurstöður 

Háða breytan: iðkendafjöldi per 1000 íbúa 

Breyta Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi 

Fasti 27434,7 2082,57 13,173 0,00005 *** 

Útgjöld per 1000 íbúa 4,86351E-05 4,86351E05 2,20519E-0,5 0,07855 ** 

 

  Unadjusted R-squared = 0,493115 

  Adjusted R-squared = 0,391738 

 

Niðurstöður fyrir Ísland úr líkani 5.3 voru að aukin útgjöld til íþróttamála höfðu örlítil 

jákvæð áhrif á iðkendafjölda. Niðurstöðurnar á Íslandi eru marktækar við 90% 

öryggismörkin. R
2
 mældist 0,493115 sem er ágætt. Þess má þó geta að R

2
 verður 

töluvert lægra þegar einungis er notast við eina breytu eins og gert er hér.  

  

Líkan 5.4 Áhrif aukinna útgjalda á iðkendur – Danmörk 

Niðurstöður 

 

Háða breytan: Iðkendahlutfall af heildarmannfjölda 

Breyta Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi 

Fasti 0,5787610 0,0818971 7,0600000 0,00040 *** 

Útgjöld á mann -0,0001364 0,0000085 -3,3390000 0,01562 ** 

 

Unadjusted R-squared = 0,650175 

Adjusted R-squared = 0,591871 
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Niðurstöður fyrir Danmörk úr líkani 5.4 voru að aukin útgjöld til íþróttamála höfðu 

örlítil neikvæð áhrif á iðkendafjölda sem er þvert gegn því sem var fyrirfram reiknað 

með. Niðurstöðurnar í Danmörku eru marktækar við 95% öryggismörkin. R
2
 mældist 

0,650175 sem er fínt.  

 

Líkan 5.5 Áhrif aukinna útgjalda á iðkendur – Noregur 

Niðurstöður 

 

Háða breytan: Iðkendahlutfall af heildarmannfjölda 

Breyta Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi 

Fasti 9,57291E-05 2,28085E-05 4,197 0,01373 ** 

Útgjöld á mann 7,88458E-07 3,55427E-07 2,218 0,09078* 

 

Unadjusted R-squared = 0,551622 

Adjusted R-squared = 0,439528 

 

Niðurstöður fyrir Noreg úr líkani 5.5 voru að aukin útgjöld til íþróttamála höfðu örlítil 

jákvæð áhrif á iðkendafjölda eins og fyrirfram var reiknað með. Niðurstöðurnar í 

Noregi eru marktækar við 90% öryggismörkin. R
2
 mældist 0,551622 sem er ágætt.  

 

Líkan 5.6 Áhrif aukinna útgjalda á iðkendur – Finnland 

Niðurstöður 

 

Háða breytan: Iðkendahlutfall af heildarmannfjölda 

Breyta Stuðull Staðalfrávik T-gildi P-gildi 

Fasti 0,279964 0,0650407 4,304 0,04996 ** 

Útgjöld á mann -0,0010008 0,000579027 -1,728 0,22606 

 

R-squared = 0,59899 

Adjusted R-squared = 0,398486 

 

Niðurstöður fyrir Finnland úr líkani 5.6 voru að aukin útgjöld til íþróttamála höfðu lítil 

neikvæð áhrif á iðkendafjölda sem er þvert gegn því sem var fyrirfram reiknað með. 

Niðurstöðurnar í Finnlandi eru einungis marktækar við 75% öryggismörkin. R
2
 

mældist 0,59899 sem er ágætt.  
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6 Niðurstöður, samantekt og niðurlag 
 

Fyrirfram var ætlað að aukin meðalútgjöld á hvern iðkenda myndu hafa jákvæð áhrif á 

vaxandi iðkendafjölda í íþróttum. Niðurstaðan í greiningunni var hinsvegar sú að 

þegar öll löndin Ísland, Danmörk, Noregur og Finnland eru sett saman í 

hagrannsóknarlíkan til samanburðar hafa útgjöld engin áhrif á iðkendafjölda landanna.  

 

Þegar skoðað var hvert land fyrir sig kom í ljós að á Íslandi og í Noregi hafa útgjöld 

stjórnvalda til íþróttamála lítil jákvæð áhrif á fjölda iðkenda en hinsvegar í Danmörku 

og Finnlandi hafa útgjöld til íþróttamála örlítil neikvæð áhrif á iðkendafjölda. Þessi 

neikvæða fylgni var reyndar mjög lítil í löndunum tveimur. 

 

Það má því ætla að útgjöld að meðaltali á hvern iðkenda hafi almennt ekki mikil áhrif 

á iðkendafjölda. Það þýðir að iðkendur íþrótta láta það hafa engin eða mjög lítil áhrif á 

sig þegar ríkisstjórnin ákveður að auka útgjöld til íþróttamála. Ekki voru til nægileg 

gögn frá Svíþjóð og Grænlandi til að gera sambærilega rannsókn um þau lönd. 

 

Það kemur því mest á óvart í rannsókninni að útgjöld hins opinbera til íþróttamála 

hafa engin eða mjög takmörkuð áhrif á iðkendafjölda. Einnig kom töluvert á óvart 

hversu litlum fjárhæðum Íslendingar eyða í íþróttamál samanborið við Norðurlöndin 

en að sama skapi voru Íslendingar með hæsta hlutfall iðkenda eða 33,92%. Íslendingar 

voru samt með hátt hlutfall útgjalda ríkisins til íþróttamála af heildarútgjöldum 

ríkissjóðs en árið 2006 voru það rúm 0,114%.  

 

Fyrir 15 – 20 árum voru miklu minni fjármunum eytt til íþróttafélaganna en samt var 

hlutfall íþróttaiðkunar svipað (íþróttaiðkun kvenna hefur þó aukist á undanförnum 

árum). Möguleg ástæða þess að meiri fjármunum sé eytt án þess að hafa áhrif á 

iðkendafjölda gæti verið sú að á þessum tíma voru mikið mun fleiri sjálfboðaliðar að 

vinna í kringum íþróttafélögin. Vissulega eru ennþá mikið af sjálfboðaliðum sem 

vinna óeigingjörn störf í þágu síns félags en það er orðið mikið þekktara að í dag séu 

íþróttafélögin með starfsfólk í launaðri vinnu.  

 

Margar líklega ástæður gætu legið að baki hvers vegna iðkendafjöldi vex ekki með 

auknum útgjöldum. Hægt er að áætla að á einhverjum tímapunkti nái þjóðir sínum 
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hámarkspunkti þar sem íbúar hvers lands koma aldrei allir til með að iðka íþróttir. Þ.e 

prósentutala iðkenda mun eðlilega aldrei verða 100%.  

 

Á Íslandi er iðkendaprósentan 33,92% sem er nokkuð hátt en aðeins Norðmenn hafa 

náð hærra hlutfalli í þeim löndum sem rannsóknin stóð yfir. Þetta staðfestir að rúmur 

þriðjungur íbúa Íslands iðki og stundi íþróttir. Það vakti athygli rannsakanda í yfirferð 

yfir gögn um Ísland að það var aukning kvenna í nánast hverri einustu íþróttagrein. 

Það er því líklegt að ástæða vaxandi iðkendafjölda undanfarin áratug stafi að mörgu 

leyti vegna þessa. Einnig gæti ástæðan verið vegna aldursamsetningu þjóðarinnar. 

Íslendingar eru frekar ung þjóð með hlutfallslega fáa á eftirlaunaaldri samanborið við 

t.d Svíþjóð. Eðlilega hætta menn að iðka íþróttir þegar aldurinn fer að segja til sín. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að kvenmenn, gift fólk og heimili með börn eyði minni 

tíma í íþróttaiðkun en karlmenn, einstætt fólk og heimili án barna. ( J. E. Ruseski, 

2008.) 

6.1 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

6.1.1 Styrkleikar 

 

Öll gögn og tölur eru áreiðanlegar heimildir þar sem þau fengust hjá viðurkenndum 

íþróttasamböndum hvers lands fyrir sig og gögn um útgjöld ríkisins voru fengin á 

viðkomandi heimasíðu. Greiningin sjálf í Gretl var nánast alltaf með marktæka stuðla 

við 90-99% öryggismörk sem hægt var að byggja túlkunina á. Útskýringarmáttur 

jöfnunnar var einnig í flestum tilfellum mikill. 

6.1.2 Veikleikar 

Ekki tókst að fá gögn nægilega langt aftur í tímann. Líklegt er að niðurstöðurnar séu 

bjagaðar vegna þess yfir hve stuttan tíma þau ná yfir. Gögnin ná líka yfir mismunandi 

tímabil t.a.m. eru gögnin frá Finnlandi frá árunum 2005-2008 en á Íslandi frá 2000-

2006. Sú niðurstaða að aukin útgjöld til íþróttamála hafi nánast engin áhrif á  

iðkendafjölda virðist við fyrstu tilhugsun fremur ólíkleg og eðlilegt að velta því fyrir 

sér hvort að bjögunin eigi þar hlut að máli. Það olli líka töluverðum vandræðum að 

gögnin voru ólíkt skráð milli landa og því ekki algjörlega sambærileg. 

 

Í ritgerðinni er alltaf gert ráð fyrir því að útgjöld hins opinbera til íþróttamála hafi 

áhrif á iðkendafjölda. Sá möguleiki er líka fyrir hendi að þessu sé öfugt farið. Ef 
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iðkendafjöldinn er tiltölulega lítill getur verið að stjórnvöld bregðist við og hækki 

útgjöld til íþróttamála þ.e að aukin útgjöld til íþróttamála séu þá afleiðing af lítilli 

íþróttaiðkun þjóðar. Á móti getur verið að ef iðkendafjöldinn er nokkuð hár miðað við 

önnur lönd kjósi stjórnvöld að eyða fjárhæðunum í önnur málefni.  

 

Gögnunum sem var beitt í hagrannsóknarlíkani voru aðeins frá Íslandi, Noregi, 

Danmörku og Finnlandi þar sem hin löndin voru ekki nægilega ýtarleg til rannsóknar. 

Nauðsynlegt er því að safna fleiri gögnum og lengra aftur í tímann til að mögulegt sé 

að beita hagrannsóknum á þau. 

7 Ný stefnumyndun og lokaorð 
 

Stóra spurningin sem kemur upp í lok rannsóknar er hvort að áhrif fjármála hins 

opinbera hafi lítil sem engin áhrif á iðkendafjölda í íþróttum. Nauðsynlegt er að 

rannsaka þetta til hlítar þar sem flest virðist benda til að íþróttir og almenn hreyfing 

leiði af sér jákvæð ytri áhrif. Sú tilhugsun kemur upp að kannski hafa sum lönd nú 

þegar náð ,,hámarki” sínu hvað varðar iðkendafjölda því eðlilega geta ekki allir 

stundað íþróttir vegna aldurs, líkamsgerðar, sjúkdóma o.fl. Það væri því áhugavert að 

rannsaka í kjölfarið af þessu hvert sé hámarkshlutfall þjóðar sem stundar íþróttir og 

finna hvar jaðarábatinn af iðkendafjölda íþrótta jafngildir jaðarkostnaði hans.  

 

Það má velta því fyrir sér hvort hér sé um að ræða minnkandi jaðarframleiðni (e. 

diminishing marginal product). Með því er átt við í þessu samhengi að hver króna 

skilar sér í færri og færri iðkendum. Í fyrstu skilar hún mörgum iðkendum en þeim fer 

síðan fækkandi eftir því sem fleiri krónum er bætt við.  
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Mynd 7.1 Minnkandi jaðarframleiðni hverrar krónu til íþróttamála. 

 

Mynd 7.1 sýnir hvernig hver króna skilar sér fyrst í mikilli fjölgun iðkenda og hvernig 

jaðarnyt hverrar krónu fer fallandi þar sem iðkendum hættir að fjölga jafn mikið og í 

byrjun. Það má því gera ráð fyrir að í löndin sem rannsóknin var gerð í séu nálægt 

efsta punktinum á mynd 7.1  

 

Það einnig áhugavert að velta fyrir sér af hverju iðkendahlutfallið í þeim löndum sem 

rannsóknin var gerð í er jafn óstöðugt og raun ber vitni. Það væri því fróðlegt að 

rannsaka hagsveiflur á þessum sömu árum í sömu löndum og athuga hvort það sé 

fylgni á milli þenslu í hagkerfinu og vaxandi iðkendafjölda. Það hlýtur að teljast 

nokkuð líklegt að í þenslu og góðæri séu fjölskyldur með meira fjármagn á milli 

handanna og geti því frekar eytt í íþróttaiðkun barna sinna og sjálfs síns. Í samdrætti 

væri þá líklegt að iðkendafjöldi drægist saman þar sem fólk hefur minna fjármagn, 

gæti þurft að vinna meira og hefur því minni tíma til tómstunda.  

 

Þegar myndirnar um iðkendahlutfall á Norðurlöndunum eru skoðaðar hljóta að vera 

einhverjar haldbærar ástæður hvers vegna iðkendafjöldinn tekur þær dýfur sem raun 

ber vitni. Á Íslandi árið 2003 fækkaði iðkendum um rúm 2% og eðlilegt er að velta 

því fyrir sér hvort að einhverjar skýringar sem leiða má til hagkerfisins liggi þar að 

baki.  

 

Hlutfall iðkenda í Noregi hefur verið flöktandi allt frá 32,97% til 41,38% sem er 

virkilega stórt bil. Noregur hefur um árabil verið mjög sterkt efnahagslega og 

framleiðni með því mesta sem gerist í heiminum. Það gæti því verið hægt að túlka það 

Fjöldi iðkenda 

Útgjöld til íþróttamála 0 

Framleiðslufall með minnkandi 

jaðarframleiðni 
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sem svo að efnahagsleg velferð skili sér í þessu virkilega háa hlutfalli iðkenda. Frá 

árinu 2004 hefur iðkendum samt farið fækkandi og væri því athyglisvert að rannsaka 

hvort hagkerfið sé í samdrætti sem myndi þá styðja þessa kenningu.  
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