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Útdráttur 

 

Í þessu verkefni var áfengisneysla leikmanna í efstu deild karla í knattspyrnu hér á 

landi rannsökuð. Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem tekin voru 

opin viðtöl við sex leikmenn sem léku í efstu deild karla hér á landi 2011. Markmið 

rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í drykkjumenningu leikmanna á þessu 

styrkleikastigi. Í ritgerðinni var rætt um áhrif og skaðsemi áfengis. Litið var til  fyrri 

rannsókna sem gerðar hafa verið á tengslum milli áfengisneyslu og íþróttaiðkunar 

unglinga. Þær rannsóknir leiddu allar í ljós að íþróttaiðkun er góð forvörn fyrir 

unglinga þar sem minni líkur eru á að unglingar leiðist út í áfengisneyslu stundi þeir 

íþróttir reglulega. Einnig var rætt um skort á rannsóknum á áfengisneyslu fullorðinna 

íþróttamanna á efsta stigi og í framhaldi af því farið yfir í niðurstöður 

rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að áfengisneysla er almenn meðal 

leikmanna, sama hvort um er að ræða yfir sumartímann á meðan keppnistímabilið 

stendur yfir eða yfir vetrartímann þegar Íslandsmótið stendur ekki yfir. Engu að síður 

er minna um áfengisneyslu yfir sumartímann og flestir leikmenn skynsamir í sinni 

áfengisneyslu og fáir leikmenn sem neyta áfengis í miklu magni nokkrum dögum 

fyrir leik. 
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1. Inngangur 

Þegar komið var að því að velja ritgerðarefni fyrir B.A. ritgerðina mína var ég strax ákveðinn 

í því að skrifa um eitthvað sem tengist íþróttum þar sem ég hef mikinn áhuga á íþróttum og 

hef stundað íþróttir og fylgst með íþróttum frá því ég var lítill strákur. Þá hef ég einna helst 

fylgst með og stundað fótbolta og körfubolta og því vakti það áhuga minn að gera rannsókn á 

annarri hvorri þessara íþrótta. Það var ýmislegt sem kom til greina sem væri áhugavert að 

rannsaka varðandi þessar íþróttir en á endanum tók ég þá ákvörðun að rannsaka áfengisneyslu 

meðal leikmanna sem spila í meistaraflokki í efstu deild karla í knattspyrnu hér á landi. Það 

hafa verið gerðar margar rannsóknir þar sem skoðað er samband milli íþróttaiðkunar og 

áfengisneyslu unglinga sem hafa allar sýnt að íþróttaiðkun á unglingsárunum dregur úr líkum 

á því að unglingar byrji að neyta áfengis.  

Þrátt fyrir að mikið hafi verið um rannsóknir á íþróttaiðkun og áfengisneyslu unglinga í 

gegnum árin hefur lítið sem ekkert verið rannsakað hversu mikil áfengisneysla er á meðal 

þeirra íþróttamanna sem stunda íþróttir á efsta stigi. Ætla mætti að áfengisneysla sé fremur 

lítil meðal íþróttamanna í afreksíþróttum, bæði vegna fyrr nefndrar neikvæðrar fylgni milli 

íþróttaiðkunar og áfengisneyslu meðal unglinga og eins þar sem sýnt hefur verið fram á að 

neysla áfengis og annarra vímuefna hefur skaðleg áhrif á íþróttaiðkendur eða eins og gjarnan 

er sagt, áfengi og íþróttir fara engan vegin saman. Það vakti því þónokkra athygli þegar Óli 

Stefán Flóventsson, knattspyrnumaður sem lék í mörg ár í efstu deild karla hér á landi, 

skrifaði grein í byrjun árs 2012 sem birtist á einum vinsælasta knattspyrnufréttamiðli landsins 

fotbolti.net. Í grein sinni talaði hann um að hann væri alkóhólisti og að hann hafi drukkið 

gríðarlega mikið á meðan knattspyrnuferill hans stóð yfir. Hann vildi einnig meina að það 

væru leikmenn í hverju einasta liði á landinu í dag sem væru í sömu sporum og hann var á 

sínum tíma hvað áfengisneyslu varðar (Óli Stefán Flóventsson, 2012). Eftir að hafa lesið 
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þessa grein eftir Óla Stefán Flóventsson vakti það áhuga minn að athuga hvernig 

áfengisneysla er á meðal knattspyrnumanna í efstu deild karla á Íslandi. Til þess að fá innsýn 

inn í þetta málefni ákvað ég að gera eigindlega rannsókn þar sem tekin voru opin viðtöl við 

sex leikmenn sem spiluðu í efstu deild karla í knattspyrnu sumarið 2011. Þar sem um 

eigindlega rannsókn er að ræða þar sem tekin eru viðtöl við sex leikmenn er ekki hægt að ætla 

að alhæfa eitthvað út frá þeim niðurstöðum sem fengust úr viðtölunum. Engu að síður eru 

leikmennirnir á aldrinum 21 árs til 30 ára og koma frá fjórum mismunandi liðum á 

Reykjavíkursvæðinu. Þannig að viðtölin veita innsýn í upplifun frá bæði reynslumiklum 

leikmönnum sem hafa spilað mörg ár í efstu deild en einnig hjá þeim yngri sem eru að stíga 

sín fyrstu spor í efstu deild. Einnig hafa sumir þeirra spilað fyrir nokkur mismunandi lið og 

því er hægt að fá innsýn inn í hvernig þessu er háttað hjá mismunandi liðum og þjálfurum. 

Viðtölin ættu því að gefa góða innsýn inn í það hvernig drykkjumenningin er almennt meðal 

leikmanna í efstu deild karla.  

Í upphafi ritgerðar verður farið yfir nokkrar staðreyndir um áfengi og hvernig áfengis er neytt 

í okkar samfélagi. Einnig verður skoðað hvað gerist þegar áfengis er neytt og hvernig það fer í 

gegnum líkamann. Því næst verður farið yfir skaðsemi áfengis og hvernig áhrif ofneysla á 

áfengi getur haft, bæði líkamlega og andlega. Farið verður yfir hvað íþróttamenn þurfa að 

hafa í huga þegar áfengis er neytt og hvaða áhrif áfengisneysla getur haft á frammistöðu í 

íþróttum og hvernig áfengisneysla getur skemmt fyrir í æfingum. Skoðaðar verða fyrri 

rannsóknir á tengslum íþróttaiðkunar og áfengisneyslu unglinga en eins og fyrr sagði hafa 

rannsóknir á því sviði sýnt fram á það að íþróttaiðkun meðal unglinga er góð forvörn. Einnig 

verður rætt brottfall úr íþróttum hjá unglingum, en það er algengt vandamál að krakkar hætti 

að stunda þá íþrótt sem þeir hafa æft þegar þeir komast á unglingsárin.  

Fjallað verður um áfengisneyslu meðal knattspyrnumanna í efstu deild hér á landi með tilliti 

til greinar Óla Stefáns sem nefnd var hér að ofan. Síðan verður litið yfir eigindlegu rannsókn 
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mína sem ég gerði á áfengisneyslu leikmanna í efstu deild karla í knattspyrnu hér á landi. 

Vitnað verður beint í svör leikmanna og svör þeirra rædd og túlkuð. Að lokum verður farið 

yfir niðurstöður rannsóknarinnar og umræða um niðurstöðurnar. 

Það liggja aðallega tvær ástæður fyrir því að ég ákvað að gera þessa rannsókn. Í fyrsta lagi að 

mjög lítið hefur verið rannsakað um áfengisneyslu fullorðinna íþróttamanna á efsta stigi hér á 

landi á meðan margar rannsóknir hafa verið gerðar á íþróttaiðkun og áfengisneyslu unglinga. Í 

öðru lagi vekur grein Óla Stefáns athygli og kemur að mörgu leyti á óvart. Því er áhugavert að 

skoða þetta betur og heyra upplifun þeirra knattspyrnumanna sem eru að spila í efstu deild hér 

á landi í dag. 
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2.Áfengi 

Áfengi er stór hluti af menningu okkar og er í rauninni eina vímuefnið sem er löglegt og 

notkun þess viðurkennd í fjölbreyttu samhengi, svo sem við samkomur og skemmtanir. Það 

gilda sérstök lög varðandi framleiðslu, sölu og dreifingu á áfengi í okkar menningarheimi þar 

sem um varasamt efni er að ræða sem ekki hver sem er má neyta eða selja (SÁÁ, e.d.). Sala 

og framleiðsla á áfengi getur verið öflug tekjulind fyrir hina ýmsu aðila, eins og fyrir bændur, 

framleiðendur, auglýsingastofur og fjárfesta. Einnig hagnast ríkissjóður á álagningu 

áfengisgjalds og svo aflar áfengi gjaldeyristekna vegna útflutnings. Einnig getur áfengi 

skapað alls kyns atvinnu eins og fyrir starfsfólk á skemmtistöðum og í áfengisverslunum. 

Þrátt fyrir þetta allt getur áfengi einnig verið samfélaginu dýrkeypt þar sem slysfarir, 

skemmdarverk, sjúkdómar og fíkn eru allt slæmir fylgikvillar áfengisneyslu (Ýrr Bertelsdóttir 

og Matthías Kristiansen, 2005). Það hafa nánast allir sem reglulega neyta áfengis lent í því 

einhverntímann að hafa drukkið of mikið og sagt eða gert eitthvað sem þeir skammast sín svo 

fyrir síðar. Langoftast eru þetta þó ekki alvarleg atvik og afleiðingarnar ekki skelfilegar fyrir 

þann sem lendir í þessu. Engu að síður verður að hafa það í huga að áfengi getur leitt til slysa, 

ofbeldis, sjálfsvíga og heimiliserja svo eitthvað sé nefnt. Þess vegna eykur áfengisneysla líkur 

á alls kyns óhöppum, sama hvort um sé að ræða einstakling með áfengisfíkn eða ekki (Einar 

Gylfi Jónsson, 2001). Það á þó við um flesta að þeir neyta áfengis með vinum eða við sérstök 

tilefni, s.s. á jákvæðan hátt. Þó er einnig til of mikið af fólki sem neytir áfengis á neikvæðan 

hátt, t.d. í of miklu magni eða í röngum tilgangi eins og til að minnka kvíða og annað slíkt 

(Lýðheilsustöð, 2004). 
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2.1. Áhrif áfengisneyslu á líkamann 

Þegar einstaklingur neytir áfengis er 80% af alkóhólinu tekið upp í smáþörmum og fer þaðan 

til lifrarinnar í gegnum portæðina. Þar er áfengið brennt á meðan 20% alkóhólsins er tekin 

upp í gegnum magavegginn og berst um allan líkamann með blóðrásinni. Lifrin þarf að sjá um 

að losa líkamann við langmest af alhóhólinu en lítill hluti fer úr út gegnum húð og með þvagi. 

Lifrin ræður þó aðeins við að brenna 0,1 gramm af alkóhóli á hvert kíló líkamsþyngdar á 

klukkustund sem þýðir að 70 kg einstaklingur getur aðeins brennt 7 grömmum af alkóhóli á 

klukkustund sem er svipað alkóhólmagn og er í 150 ml af bjór (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 2001). Það gefur því augljóslega til kynna að því hraðar sem drukkið er og því hærri 

sem styrkur alkóhólsins er í drykknum sem neytt er því hraðar eykst styrkur alkóhólsins í 

blóðinu þar sem að alkóhólið sem lifrin ræður ekki við að brenna safnast saman í líkamanum. 

Það eru fleiri þættir en magnið sem neytt er og neysluhraðinn sem hafa áhrif á hversu 

drukknir einstaklingar geta orðið. T.d. verður léttur einstaklingur fyrir meiri áhrifum heldur en 

þungur einstaklingur og sá sem að neytir áfengis á tóman maga finnur fyrir meiri áhrifum en 

sá sem er saddur og neytir áfengis. Aðrir hlutir geta einnig valdið mismunandi áhrifum eins 

og þeir sem hafa þróað með sér mikið áfengisþol geta drukkið mun meiri skammt af áfengi 

heldur en þeir sem drekka ekki eins oft (Lýðheilsustöð, 2004). 

 

2.2. Skaðsemi áfengisneyslu 

Áfengissýki hefur fylgt neyslu áfengis frá upphafi vega og veldur ofneysla á áfengi til langs 

tíma einnig alls kyns líkamlegum og andlegum kvillum. Áfengisneysla kemur einstaklingum í 

vímu og hvetur þá til áframhaldandi drykkju. Þegar menn stunda stöðuga áfengisneyslu fara 

þeir oft að fá meira þol fyrir áfengi og fara því að geta neitt meira magns í hvert skipti. Þannig 

verða menn líkamlega háðir áfengi og síðan þegar menn hætta neyslu eftir langan tíma af 
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áfengisneyslu koma fram fráhvarfseinkenni sem að í sumum tilvikum geta hreinlega verið 

lífshættuleg. Á síðastliðnum áratugum hefur þekking á áhrifum áfengis á heilann aukist 

gífurlega og því er fólk mun fróðara og með meiri skilning á áfengisfíkn og hvernig best sé að 

meðhöndla einstaklinga með áfengissýki. Þegar áfengis er neytt í litlum skömmtum getur það 

haft örvandi áhrif á menn en þó eru áhrifin almennt róandi og eftir því sem meira er drukkið 

verða áhrifin ennþá meira slævandi. Fyrst verða menn seinni að bregðast við áreiti og eiga 

erfitt með að einbeita sér, svo þegar magnið verður enn meira verða menn þvöglumæltir og 

hreyfingar skerðast, verða ónákvæmari og óstöðugri. Við hærra áfengismagn deyja menn 

svokölluðum áfengisdauða þar sem menn detta í djúpan svefn en þegar áfengismagn er komið 

upp í 0,5% er hætta á að öndun lamist (SÁÁ, e.d.).  

Þegar einstaklingar hafa byggt með sér áfengisþol sýna þeir mun minni áfengisáhrif heldur en 

eðlilegt er miðað við áfengismagnið sem þeir hafa neytt. Ástæðan fyrir því er að lifrin er farin 

að brjóta áfengið hraðar niður og eru þeir því fljótari að losa áfengið úr líkamanum. Þegar 

menn hafa byggt með sér mikið áfengisþol hefur það í för með sér mun meiri drykkju og 

eykur líkur á skemmdum á líffærum til muna. Í sumum tilvikum fer það svo að heilinn getur 

ekki starfað eðlilega nema með áfengi og sé neyslu hætt skyndilega fá einstaklingarnir 

fráhvarfseinkenni þar sem þeir eru á þessu stigi orðnir líkamlega háðir áfengi. Eftirköst eftir 

mikla drykkju eitt kvöld eru allt annar hlutur en fráhvarfseinkenni. Eftirköstin lýsa sér í 

höfuðverk og ógleði sem koma til vegna eituráhrifa áfengisins. Einungis fólk sem er orðið 

líkamlega háð áfengi fær fráhvörfin og eru þau því allt öðruvísi en eftirköstin. Sé drykkju 

skyndilega hætt hjá einstaklingi sem er líkamlega háður fer heilastarfsemin úr jafnvægi í einn 

til þrjá daga og koma fram fáhvarfseinkenni eins og skjálfti, óróleiki, hraður hjartsláttur og 

hár blóðþrýstingur. Einnig eru til dæmi um alvarlegri fráhvarfseinkenni eins og krampa og 

ofskynjanir (Jóna Margrét Ólafsdóttir, e.d.). 
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Áfengi getur haft alls kyns slæm áhrif á líkamann og aukast líkurnar á því eftir því sem 

áfengis er neytt oftar. Áfengi hefur m.a. áhrif á hormónajafnvægi og efnaskipti líkamans og 

dregur einnig úr niðurbroti próteina og kolvetna. Einnig eykur það tap á vítamínum og 

steinefnum úr líkamanum. Heilinn og lifrin eru helstu líffærin sem verða fyrir skaða af mikilli 

áfengisneyslu. Það þarf ekki nema lítið magn af áfengi til þess að trufla starfsemi heilans þar 

sem dómgreind skerðist fljótt við neyslu áfengis. Einnig drepur áfengi heilafrumur og má því 

segja að skaðinn sem áfengi veldur á heilann er óbætanlegur þar sem heilafrumur endurnýjast 

ekki. Alkóhól er einnig mjög skaðlegt lifrinni þar sem mikil neysla getur valdið 

lifraskemmdum eins og skorpulifur og verður þá blóðstreymi um lifrina tregara (Líf án 

áfengis, e.d.). Lifrin er sérstaklega viðkvæm fyrir áfengisneyslu þar sem áfengið berst niður í 

lifrina þar sem lifrin sér um að brjóta það niður. Við það verða til ýmis efni sem hafa 

skemmandi áhrif á lifravefinn. Áfengislifrabólga veldur ekki einungis skorpulifur heldur getur 

hún einnig valdið lifrakrabbameini. Skemmdir á lifrinni koma þó oftast ekki fram fyrr en lifrin 

er orðin stórskemmd vegna þess að lifrin getur bætt úr skemmdum sem verða á lifrinni með 

endurnýjun og aðlögun og einnig getur maðurinn lifað það af þrátt fyrir að að lítill hluti 

lifrarinnar sé starfhæfur (SÁÁ, e.d.).  

 

2.3. Áfengi og íþróttir 

Eins og kemur fram í bæklingi sem gefinn var út af Íþrótta - og Ólympíusambandi Íslands þá 

þurfa íþróttamenn að hafa ýmsa hluti í huga þegar neyta á áfengis þar sem það hefur áhrif á 

alls kyns líffæri sem hafa síðan áhrif á það hvernig frammistaða í íþróttum er. Til þess að 

halda uppi góðri snerpu og hraða þarf samstarf heila, tauga og vöðva að vera í góðu lagi og 

ekki þarf nema lítið áfengismagn til þess að hafa áhrif á starfsemi heilans þannig að þetta 

samstarf raskast. Þess vegna er áfengisneysla ekki æskileg hjá þeim sem stunda íþróttir þar 
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sem snerpa og hraði eru mikilvæg. Sömu sögu er að segja um styrk og sprengikraft sem 

verður minni eftir áfengisneyslu þar sem öll samhæfing í að beita vöðvum riðlast. Áfengi 

hefur einnig slæm áhrif á þol þar sem neysla þess eykur vökvatap við áreynslu og dregur 

þannig úr þoli líkamans. Alkóhólið truflar svo lifrina við að senda frá sér blóðsykur en 

vöðvarnir þurfa blóðsykur sem eldsneyti við áreynslu. Íþróttamenn verða svo einnig þreyttari 

eftir áfengisneyslu þar sem alkóhól skerðir flutning súrefnis til vöðva með blóðinu (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2001).  

Það tekur lifrina 2-3 daga að jafna sig eftir áfengisdrykkju og ná aftur eðlilegri starfsemi. 

Æfingar eru gagnslitlar nokkra daga eftir mikla áfengisneyslu vegna þess að líkaminn á erfitt 

með að framleiða orkuna sem hann þarf við æfingar meðan hann er að losa sig við alkóhólið 

(Líf án áfengis, e.d.). Þar sem líkaminn missir mikið af steinefnum og vítamínum við 

áfengisneyslu er ekki æskilegt að æfa daginn eftir drykkju þar sem að líkaminn missir þá enn 

meira af þessum efnum sem eru í lágmarki þegar æfingin hefst (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 2001). Þannig að eins og fyrr sagði eru æfingar nánast gagnslausar nokkra daga eftir 

mikla áfengisneyslu og því hafa íþróttamenn sem stefna á að ná árangri varla efni á því að 

missa of marga daga úr æfingum. Íþróttamenn eru einnig í meiri hættu á því að lenda í 

meiðslum eftir að hafa neytt áfengis. Vegna vökvatapsins eru íþróttamenn líklegri til þess að 

fá vöðvakrampa og svo deyfir áfengið einnig sársaukaskynið þannig að sá sem stundar íþróttir 

undir áhrifum finnur fyrir minni sársauka en hann myndi gera undir eðlilegum 

kringumstæðum og gæti þannig gert meiðslin enn verri en þau eru í fyrstu. Neysla áfengis 

hægir svo á bata íþróttamanna sem eru að ná sér eftir meiðsli. (Líf án áfengis, e.d.) .  
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3. Áfengisneysla og íþróttaiðkun unglinga 

Unglingadrykkja hefur verið mikið í umræðunni enda hefur hún aukist allt frá áttunda áratug 

síðustu aldar. Það sem veldur fólki helst áhyggjum varðandi unglingadrykkju er að unglingar 

drekka oft mjög illa og drekka meira magn í hvert skipti sem þeir neyta áfengis. Rannsóknir 

hafa sýnt það að með hverju ári sem unglingar bíða með að byrja að drekka áfengi minnka 

líkurnar á áfengisfíkn um 14 % og því veldur það áhyggjum að unglingar virðast vera að byrja 

að neyta áfengis yngri en tíðkaðist á árum áður. Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á það 

hvort og hvenær unglingar byrja að drekka og er það þá bæði erfðafræðilegir þættir sem og 

félags og uppeldislegir þættir. Fjölskyldan og vinir hafa mikið að segja hvað varðar félagslega 

og uppeldislega þáttinn. Vinir hafa mikil áhrif á unglinga og því er mikilvægt að skoða hvaða 

tómstundir vinirnir eru að stunda, t.d. hafa rannsóknir sýnt að íþróttaiðkun getur haft 

fyrirbyggjandi áhrif. Þeir unglingar sem stunda íþróttir eru því ólíklegri til þess að hafa orðið 

drukknir heldur en þeir sem stunda ekki íþróttir (Þórunn Steindórsdóttir, 2000).  

 

3.1. Fyrri rannsóknir 

Í rannsókn sem gerð var árið 2003 á áfengisdrykkju nemenda í 9.og 10.bekk kemur það í ljós 

að hvernig unglingar eyða frítíma sínum hefur mikið að segja um það hvort þeir byrji að neyta 

áfengis of ungir. Þar kemur í ljós að 25-26% þeirra unglinga sem tóku aldrei eða sjaldan þátt í 

íþróttum höfðu orðið ölvaðir einu sinni eða oftar síðustu 30 daga. Hins vegar höfðu 14,9% af 

þeim unglingum sem höfðu oft tekið þátt í íþróttum orðið ölvaðir einu sinni eða oftar síðustu 

30 daga (Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2003). Í rannsókn sem var gerð árið 1997 kom það 

bersýnilega í ljós hvað íþróttaiðkun hefur jákvæð áhrif á lífsstíl unglinga. Þegar litið er til 

reykinga þá reyktu 31,4% daglega af þeim unglingum sem aldrei stunduðu íþróttir á meðan 
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10,7 % þeirra unglinga sem æfðu fjórum sinnum eða oftar í viku reyktu daglega. Af þeim 

unglingum sem aldrei stunduðu íþróttir höfðu 40,1% þeirra orðið ölvaðir síðastliðna 30 daga á 

móti 26,7% af þeim sem stunduðu íþróttir fjórum sinnum eða oftar í viku. Þegar skoðuð er 

neysla unglinga á ólöglegum vímuefnum eins og hverjir hafa notað hass og amfetamín þá 

höfðu 17,7 % af þeim sem aldrei stunduðu íþróttir notað hass á móti 8% þeirra sem æfðu 

mikið og svipaða sögu er að segja með amfetamín. Þannig að það skiptir ekki máli hvort um 

sé að ræða reykingar, áfengisneyslu eða neyslu ólöglegra vímuefna þá eru íþróttirnar góð 

forvörn (Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar 

Halldórsson, 1998).  

Önnur rannsókn sem var gerð á unglingum í 9. og 10.bekk í grunnskóla vorið 2000 sýndi 

svipaðar niðurstöður. Einnig kom það í ljós að þeir sem stunda íþróttir í skipulögðu 

íþróttastarfi eru ólíklegri til þess að hafa orðið drukknir heldur en þeir sem leika sér í íþróttum 

en stunda þær ekki með íþróttafélagi með skipulagt íþróttastarf. Það virðist því ekki bara vera 

íþróttin sjálf sem hefur fyrirbyggjandi áhrif heldur er það einnig þátttakan í skipulögðu 

íþróttastarfi (Þórunn Steindórsdóttir, 2000). Þegar litið er til nýlegri rannsókna er niðurstaðan 

sú sama. Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var árið 2008 sýna að áfengisneysla meðal 

unglinga í 9. og 10.bekk er töluvert minni meðal þeirra unglinga sem stunda íþróttir reglulega 

í skipulögðu íþróttastarfi heldur en þeirra sem nánast aldrei stunda íþróttir. Þar kemur í ljós að 

66,5% þeirra unglinga sem nær aldrei stunda íþróttir hafa orðið drukknir einu sinni eða oftar 

um ævina á meðan 44,5% þeirra unglinga sem stunda íþróttir með íþróttafélagi fjórum sinnum 

eða oftar í viku hafa orðið drukknir einu sinni eða oftar um ævina (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009).  
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3.2. Brottfall unglinga úr íþróttum 

Það eru ýmsar ástæður fyrir því hvers vegna fólk stundar íþróttir. Árið 1997 voru nokkrir 

íþróttaiðkendur spurðir að því hver væri helsta ástæðan fyrir því að þeir tækju þátt í íþróttum. 

Meirihluti þeirra sem spurðir voru nefndu ástæður eins og hversu mikla ánægju þeir fengju út 

úr íþróttum, vellíðunartilfinning, mikilvægi þess að vera í góðri þjálfun, gildi þess að hitta 

vini og fyrir spennuna. Mun færri nefndu ástæður eins og það að vinna, fá verðlaunagripi og 

pening fyrir því að þeir væru í íþróttum. Margir telja að með auknum hæfileikum og færni 

breytist hugsunarháttur fólks til íþróttaiðkunar þar sem áherslan á sigur verður mun meiri á 

kostnað þess að stunda íþróttir ánægjunnar vegna (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, 

Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000).  

Eins og fram kom hér að ofan hefur það margoft sýnt sig að unglingar sem stunda íþróttir í 

skipulögðu íþróttastarfi eru ólíklegri en þeir sem ekki stunda skipulagaðar íþróttir til þess að 

byrja að neyta áfengis eða annara vímuefna. Það veldur því miklum áhyggjum að brottfall úr 

íþróttum er mikið þegar börn komast á unglingsaldurinn. Þeir unglingar sem hætta 

íþróttaiðkun eru í áhættuhóp þar sem þeir eru líklegri til þess að byrja að neyta áfengis (Viðar 

Halldórsson, 2006). Margir telja að ástæða þess að unglingar hætti í íþróttum sé sú að félög 

eru farinn að leggja of mikla áherslu á árangur og þá gleymast þeir sem mæta þegar þeim 

hentar. Það er til fullt af unglingum sem langar að taka þátt í íþróttum en þó ekki í þessari 

hörðu keppni þar sem megináherslan er lögð á árangur en ekki ánægjuna sem fæst úr því að 

hreyfa sig og stunda íþróttir. Í rannsókn sem gerð var á brotfalli unglinga úr íþróttum kom 

fram að helstu ástæður þess að þeir hættu íþróttaiðkun eru að þeir hafi misst áhugann, þurft að 

nýta tíma sinn í eitthvað annað og að ekki sé tekið mikið tillit til þeirra sem ekki eru eins góðir 

og hinir í íþróttum. Þegar unglingarnir voru spurðir hvað kæmi í staðinn fyrir íþróttina sem 

þeir hættu að stunda sögðust 27% vera að æfa annars staðar, 20% vera að stunda eitthvað 

annað tómstundastarf en athygli vekur að 23% sögðust ekki vera að gera neitt sérstakt í 
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staðinn. Þannig að um fjórðungur þeirra unglinga sem hætta að æfa einhverja íþrótt finnur sér 

ekkert sérstakt tómstundagaman í staðinn (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Það er ástæða til 

að hafa áhyggjur af þessu, vegna þess að eins og fyrr sagði getur það verið varasamt fyrir 

ungling að hætta að stunda íþrótt vegna hættunnar á því að hann finni sér eitthvað nýtt og 

varasamt að gera í frítíma sínum eins og að byrja að neyta áfengis eða einhverra annara 

vímuefna (Viðar Halldórsson, 2006).  
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4. Áfengisneysla meðal íþróttamanna á efsta stigi 

Það hefur því verið sýnt fram á það í mörgun rannsóknum hér á landi sem og erlendis að 

íþróttaiðkun hjá unglingum er góð forvörn og minnkar líkurnar á því að unglingar byrji að 

neyta áfengis. Lítið hefur þó verið rannsakað með áfengisneyslu eldri íþróttamanna hér á landi 

sem eru að spila í meistaraflokki í sínum íþróttagreinum. Almennt er litið svo á að áfengi og 

íþróttir fari ekki saman og því myndu flestir halda að þeir íþróttamenn sem hafa náð langt og 

eru að stunda íþróttir í efstu deild í sinni íþróttagrein og eru meðal fremstu íþróttamanna hér á 

landi létu áfengi algjörlega í friði eða neyttu þess þá einungis sjaldan og í mjög litlu magni. 

Knattspyrnumaðurinn Óli Stefán Flóventsson kom fram með mjög athyglisverða grein í 

febrúar á þessu ári sem kom mörgum á óvart. Óli Stefán Flóventsson spilaði yfir 200 leiki í 

efstu deild karla í knattspyrnu hér á landi og einnig nokkra Evrópuleiki og var því 

knattspyrnumaður í fremstu röð á Íslandi í mörg ár. Í pistli sínum segir Óli Stefán frá því að 

hann sé alkóhólisti og er fyrst að taka á því núna eftir að knattspyrnuferlinum lauk þrátt fyrir 

það að hann hafi vitað það í langan tíma að áfengisneysla hans væri vandamál. Þegar hann 

lítur til baka á knattspyrnuferil sinn sér hann að hann er mjög skreyttur áfengisneyslu og 

byrjaði það strax þegar hann hóf feril sinn í meistaraflokki með Grindavík árið 1993. Þá voru 

hinar ýmsu skemmtanir á vegum fótboltans þar sem hann lét sig aldrei vanta og var áfengi 

alltaf haft við hönd. Óli talar einnig um það að þar sem algengustu leikdagar í efstu deild á 

Íslandi eru sunnudagar og mánudagar voru leikmenn duglegir að skella sér út á lífið á virkum 

dögum og fá sér í glas. Hann segir að í fyrstu var þetta ekki viðurkennt og gert í felum en 

núna síðustu ár eru virkir dagar orðnir viðurkenndir dagar fyrir leikmenn að fá sér í glas þar 

sem þeir geta það ekki um helgar út af leikjum. Þegar knattspyrnutímabilinu lauk og leikmenn 

fengu frí fékk hann sjálfan sig til að trúa því að hann hafi ekki neytt áfengis yfir sumarið og 

því tók við langt tímabil af skemmtanalífi og drykkju. Þegar knattspyrnutímabilið hófst svo 
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aftur einum til tveimur mánuðum síðar mætti hann alltof þungur og í lélegu formi til baka 

enda búinn að vera í stífri áfengisneyslu allt fríið. Óli Stefán er að mörgu leyti mjög stoltur og 

ánægður með feril sinn sem knattspyrnumaður en lítur þó til baka með eftirsjá út af allri 

áfengisneyslu sinni og hugsar um hvort hann hefði ekki getað náð ennþá lengra með 

heilbrigðara líferni. Hann vill meina að það séu leikmenn í hverju einasta liði í efstu deild í 

dag sem eru á sömu braut og hann var á sínum knattspyrnuferli. Alltof mikið af leikmönnum 

sem sjást með bjór í hönd á skemmtistöðum eftir leiki og geta ekki beðið eftir að 

keppnistímabilinu ljúki svo þeir geti farið að skemmta sér almennilega um helgar. Að lokum 

segir Óli Stefán að það eigi að auka forvarnastarf hvað varðar áfengisneyslu (Óli Stefán 

Flóventsson, 2012). Mikið átak er núna gegn notkun munntóbaks meðal knattspyrnumanna, 

enda hefur munntóbaksnotkun meðal knattspyrnumanna verið að færast í aukana undanfarin 

ár. Knattspyrnusamband Íslands sem og Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands hafa unnið 

saman að forvarnastarfi til að sporna við þeirri þróun á síðustu árum (Halldór Árnason, 2011). 

Óli Stefán er hlynntur þeirri stefnu enda er hún þörf. Hins vegar vill hann sjá sömu aðgerðir í 

forvarnastarfi knattspyrnuhreyfingarinnar gegn áfengisneyslu. Hann furðar sig á því hvers 

vegna ekki er lögð jafnmikil áhersla á það og forvarnastarf gegn notkun munntóbaks (Óli 

Stefán Flóventsson, 2012). 
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5. Aðferðir og gögn 

Tekin voru opin viðtöl við sex leikmenn sem léku í efstu deild karla í knattspyrnu árið 2011. 

Viðtölin voru tekin í mars og aprílmánuði 2012. Leikmennirnir eru á aldrinum 21 árs til 30 ára 

og spila fyrir fjögur mismunandi lið á Reykjavíkursvæðinu. Við val á þátttakendum var stuðst 

við snjóboltaúrtak. Í fyrstu var haft samband við tvo leikmenn og þeir svo beðnir um að benda 

á næstu viðmælendur og þeir svo beðnir um að benda á næstu. Þátttakendur fengu að ráða 

hvort þeir svöruðu spurningunum í gegnum tölvupóst eða hvort þeir vildu hitta rannsakandann 

og viðtalið væri tekið upp. Þrír af þátttakendunum völdu að svara spurningunum í gegnum 

tölvupóst en rannsakandi hitti þrjá af þeim og tók viðtölin upp og skrifaði þau svo niður í 

Word skjal. Allir þátttakendur voru látnir vita af því að fullum trúnaði væri heitið og að ekki 

yrðu notuð alvöru nöfn þeirra í birtingu rannsóknarinnar. 

 

5.1. Kynning á þátttakendum 

Kiddi er 23 ára og hefur spilað í efstu deild á Íslandi síðastliðin sex tímabil með sama liðinu. 

Halli er 26 ára og hefur spilað í efstu deild á Íslandi síðustu fjögur tímabil með tveimur 

mismunandi liðum. Nóri er 28 ára leikmaður og hefur spilað með þremur mismunandi liðum í 

efstu deild á Íslandi frá árinu 2001 en reyndar lék hann einnig í nokkur ár erlendis í 

millitíðinni. Maggi er 26 ára leikmaður sem hefur leikið með þremur mismunandi liðum í 

efstu deild á Íslandi síðustu sex tímabil. Magni er 21 árs leikmaður sem hefur leikið tvö 

tímabil í efstu deild með sama liðinu. Palli er 30 ára leikmaður sem hefur spilað síðustu átta 

tímabil í efstu deild með þremur mismunandi liðum.  

Eins og sést eru leikmennirnir á mismunandi aldri og með mismikla reynslu af því að spila í 

efstu deild hér á landi. Sumir af þeim hafa líka spilað með nokkrum ólíkum liðum. Það er því 
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gott að fá innsýn frá bæði reynslumiklum leikmönnum og einnig þeim sem eru að stíga sín 

fyrstu skref og heyra upplifun þeirra á því hvernig áfengisneysla er á meðal leikmanna á þessu 

stigi. 
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6. Niðurstöður og túlkun gagna 

 

6.1. Drykkjumenning meðal leikmanna í efstu deild  

Þátttakendur voru spurðir hvernig drykkjumenningin væri meðal leikmanna í efstu deild karla 

á Íslandi. Hvort að menn væru að neyta áfengis yfir sumartímann á meðan keppnistímabilið 

stendur yfir og hversu almennt það væri.  

Kiddi: Það er klárlega drukkið eitthvað. Þegar leikir eru oftast á sunnudögum eða 

mánudögum oftast þá eru nú held ég alveg 98% sem halda sig á mottunni yfir helgina 

en fá sér þá kannski frekar bjór eftir leik. En hérna í flestum tilfellum eru það þá bara 

tveir til þrír bjórar og sumir fá sér kannski ekki neitt og svo kannski örlítill hluti sem 

dettur alltaf í það en já langflestir eru skynsamir sko og finnst í lagi að verðlauna sig 

eftir leik með eins og ég segi með tvem til þrem bjórum og fara svo bara heim. 

Magni: Sko mín reynsla, þetta er reyndar mjög misjafnt, aðallega einstaklingsbundið, 

en svona yfir allt þá held ég að allir leikmenn reyni að nýta þú veist hvert einasta 

tækifæri þar sem það er frí en leikdagar hjá KSÍ bjóða auðvitað ógeðslega lítið upp á 

það sem er í raun og veru bara gott. En já ég held að það sé mjög mikið um það að 

leikmenn drekki á meðan á tímabilinu stendur þegar þeir fá tækifæri til þess. T.d. ef 

það er leikur á miðvikudegi eða fimmtudegi og svo næsti leikur aftur á sunnudegi þá 

hef ég alveg tekið eitthvað smá, verið svona léttur en ekki drukkið neitt mikið en ef 

það er alveg vika í næsta leik þá sest það ekkert alveg á samviskuna og maður getur 

leyft sér aðeins meira þó að ég persónulega reyni alltaf að passa aðeins upp á það. 

En já ég held að það sé þannig í flestum liðum, að þeir sem drekka nýti tækifærið. 
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Halli: Leikmenn hafa lengi verið óánægðir með leikdaga Pepsi deildarinnar og í 

hreinskilni sagt er það auðvitað að hluta vegna þess að þá komast menn ekki á 

djammið. Það er venjan að menn fari á barinn eftir leiki þótt þeir séu á sunnudögum 

eða mánudögum. Þá fá sér flestir einn til tvo bjóra. Þegar koma fríhelgar í boltanum 

nýta menn sér það alltaf og fá sér í glas. Ég held að bæði þessi dæmi séu hjá nánast 

öllum leikmönnum. Hjá mér persónulega hefur þetta verið mismunandi í gegnum 

árin. Eitt sumarið stendur þó upp úr og fór drykkjan þá úr hófi fram. Þá var það 

nánast regla að fá sér a.m.k. nokkra eftir nánast hvern einasta leik. 

Maggi: Leikmenn drekka þegar þeir geta, þá reyna þeir að nýta sér tækifærið og þá 

erum við að tala um svona fjóra daga fyrir leik, þá er það svona á mörkunum. 

Þremur dögum fyrir leik þá er það of stutt og menn nýta sér flest tækifæri til að gera 

eitthvað svona til að þjappa hópnum saman og það er aldrei spurt þjálfarann, það er 

bara svona farið eftir því sem menn halda. Við erum þá að tala um að fjórir dagar er 

frekar gróft en vika er fínt, þá er það bara ekkert vesen. Kvöldið fyrir æfingu er 

kannski í lagi að fá sér svona einn bjór, þetta er bara kolvetni, en það eru örfáir 

leikmenn sem drekka bara tveimur dögum fyrir leik og þá eru þeir oftast teknir tali. 

Það eru samt auðvitað oft leikir á sunnudögum í efstu deildinni og þá erum við 

eiginlega aldrei á fylleríum en það eru margir leikmenn sem nýta sér það að fara 

kannski á mánudögum og þriðjudögum að fá sér nokkra eftir leik. Svo kannski líka á 

fimmtudögum að fá sér nokkra ef það er leikur á sunnudegi, þá fá þeir sér kannski 

þrjá til fjóra. Það er alveg algengt að leikmenn fái sér eftir leiki en það er aldrei 

fyllerí þó það geti einstaka sinnum endað þannig hjá sumum. 

Allir þátttakendur voru sammála um það að leikmenn drekki áfengi á meðan keppnistímabilið 

stendur yfir. Þó virðist ekki vera mikið um það að menn séu að detta í það nema það sé þá 

u.þ.b. vika í næsta leik. Margir leikmenn virðast þó leyfa sér það að fá sér tvo til þrjá bjóra 
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eftir leik með liðsfélögunum og fara svo heim. Langflestir eru því skynsamir en þó virðist 

vera að það sé einn og einn sem fær sér meira að drekka heldur en ætlast er til af leikmönnum. 

Svör þátttakenda voru öll mjög svipuð þannig að það virðist vera að þetta sé 

drykkjumenningin meðal flestra leikmanna meðan keppnistímabilið stendur yfir. 

 

6.2. Samkomur á vegum liðsins þar sem áfengi er notað 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort að eitthvað væri um skipulagðar uppákomur á vegum 

liðsins þar sem áfengi er notað, t.d. liðspartí og annað slíkt. 

Nóri: Það eru alltaf skipulagðar uppákomur á vegum liðsins þar sem áfengi er 

notað, bæði liðspartý sem eru skipulögð af leikmönnum og svo yfirleitt einn dagur 

eða kvöld yfir sumarið þar sem þjálfarar og stjórnin koma þá jafnvel að 

skipulagningu. Liðspartýin eru ekki oft, alla vega minna en einu sinni í mánuði. 

Maggi: Já það er auðvitað bara mismunandi eftir liðum hversu oft það er en það 

eru oft skipulagðar uppákomur yfir veturinn og þá er það ekki jafnstrangt hvað er 

langt í leik en það er aldrei vel séð ef það er tveimur eða þremur dögum fyrir leik. 

Það er aðeins léttara þá. Það hafa líka alltaf verið liðspartí yfir sumarið hjá þeim 

liðum sem ég hef verið í en það eru þá kannski tvö liðspartí yfir sumarið. 

Kiddi: Ef það gefst tími, s.s. ef það er nógu langt á milli leikja að þá kemur það 

fyrir að það er haldið eitthvað partí eða eitthvað sko þar sem það er áfengi í boði. 

Hérna annað hvort leikmenn eru að skipuleggja eða jafnvel félagið sjálft sko. 

Þannig að jújú ef það er eitthvað tækifæri sem gefst þá reyna menn að hittast og 

kannski nýta tækifærið af því þau gefast nú ekki oft. Það er verið að hugsa það 
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þannig að menn eru búnir að vera svo lengi þurrir að leyfa þeim að detta aðeins í 

það saman og það hjálpi kannski eitthvað móralskt, og já alltaf áfengi í boði. 

Palli: Það eru skipulagðar uppákomur á undirbúningstímabilinu, þá höfum við 

svona tvö til þrjú partý fyrir það tímabil til að þjappa hópnum saman. Þar er 

leyfilegt að allir fái sér eins mikið og menn vilja svo framalega sem menn hafi náð 

aldri til drykkju og verði ekki félaginu til skammar.  Það er mikið lagt upp úr því 

hjá mínu liði. 

Það virðist því vera mismunandi hvernig þessu er háttað hjá liðunum en flest liðin eru þó með 

samkomur þar sem áfengi er haft við hönd sem sjálfir þjálfararnir og stjórnin skipuleggja. Það 

virðist þó vera einungis eitt eða mesta lagi tvö skipti yfir sumartímann sem svoleiðis er haldið 

og þá kannski oftar yfir vetrartímann þegar Íslandsmótið er ekki í gangi. Tilgangur svona 

uppákoma er þá að þjappa hópnum saman og skapa skemmtilega stemningu innan 

leikmannahópsins. Sumir leikmenn hittast líka stundum og neyta áfengis án þess að það sé á 

vegum liðsins og fá sér þrjá til fjóra bjóra en það verður þó að vera u.þ.b. vika í næsta leik ef 

það á að vera í lagi að fá sér fleiri bjóra en það. 

 

6.3. Reglur þjálfara um áfengisneyslu 

Þátttakendur voru spurðir hvort að allir þeir þjálfarar sem þeir hafi verið með væru með skýrar 

drykkjureglur. Einnig voru þeir spurðir hvort drykkjureglur væru mismunandi hjá þjálfurum 

og hvort að reglurnar væru þá misstrangar. 

Halli: Það eru ekki skýrar reglur hjá öllum þjálfurum. Ég hef haft marga þjálfara í 

gegnum tíðina. Fæstir setja skýrar reglur, flestir gera þá kröfu til leikmanna að vita 

hvenær það er í lagi og hvenær það er ekki í lagi að fá sér í glas. Hjá þeim sem 
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hafa sett reglur hjá mér þá er hún yfirleitt 1 vika fyrir leik að minnsta kosti til að 

menn megi fá sér.  

Nóri: Það hafa alltaf verið skýrar drykkjureglur hjá mínum þjálfurum, þetta er 

eitthvað sem þjálfararnir hafa alltaf reynt að passa upp á. Þeir hafa verið 

misstrangir á þessum reglum. Einhverjir hafa sett bara bann á áfengi á meðan 

aðrir leyfa það stundum og enn aðrir setja viðmið og treysta svo leikmönnum. 

Palli: Já reglurnar eru oftast mismunandi, sumir hafa algerlega bannað drykkju, en 

flestir leyfa einn til tvo bjóra eftir leiki og það er svona óskrifuð regla að þú ferð 

ekki á djammið nema að það sé að minnsta kosti sjö dagar í næsta leik.  Þetta á við 

um tímabilið en þjálfarar eru oftast slakari á því á undirbúningstímabilinu. 

Kiddi: Já þær eru misstrangar. Sumir eru með bara fastar, það bara má ekki 

drekka áfengisdropa kannski 5 dögum eða 3 dögum fyrir leik á meðan aðrir eru 

með bara, í rauninni treysta leikmönnum. Það eru í rauninni bara óskrifaðar reglur 

bara hvað menn telja skynsamlegast að gera. Ég meina menn vita oftast hvað það 

er, það eru oftast þrír til fjórir dagar fyrir leik sem það á ekki að viðgangast. En 

það er mjög misjafnt. Sumir þjálfarar hef ég frétt vilja bara alls ekki hafa áfengi á 

meðan tímabilinu stendur, en það eru nú allra ströngustu menn. Ég tel að það virki 

ekki mikið, ég tel að menn eigi að fá að stjórna þessu soldið sjálfir þar sem flestir 

eru fullorðnir karlmenn og ættu að geta haft vit fyrir sjálfum sér. Menn mega 

auðvitað ekkert mæta fullir eða þunnir en menn eiga bara að vita það sjálfir hvað 

er verið að tala um þegar talað er um drykkjubann fyrir leiki. 

Samkvæmt svörum þátttakenda eru reglurnar mjög mismunandi eftir þjálfurum. Sumir leyfa 

enga drykkju yfir tímabilið, aðrir með einhverja visst marga daga og svo sumir sem leyfa 

leikmönnum að ákveða sjálfir hvað sé skynsamlegast. Þrátt fyrir að sumir þjálfarar leyfi 
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leikmönnum að ráða þessu er ekki þar með sagt að menn komist upp með að drekka kvöldið 

fyrir leik en þá er meira átt við að þeir séu fullorðnir menn og eigi að geta áttað sig á því 

sjálfir hvenær það er í lagi að neyta áfengis og hvenær það er ekki í lagi.  

 

6.4. Reglur um áfengisneyslu yfir vetrartímann 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort að það væru reglur um áfengisneyslu yfir vetrartímann 

þegar keppnistímabilið er ekki í gangi.  

Magni: Tja það má ekkert drekka daginn fyrir leik sko, en hérna þjálfurunum 

mínum er nánast alveg sama um þetta á veturna. En vilja auðvitað að menn séu í 

standi þegar þeir eru að spila og eru á æfingum. Þannig að ef að menn geta gert 

bæði held ég að þeim sé alveg sama, allavega ekkert mikið að velta sér upp úr 

þessu. Sama með gamla þjálfarann minn líka, hann var ekkert mikið að spá í þessu 

á veturna. 

Palli: Eins og ég sagði hérna áðan að þá eru þjálfarar oftast slakari á því á 

undirbúningstímabilum en leikmenn eiga ekki að fá sér nema að það sé vika í næsta 

leik og alls ekki daginn fyrir æfingu og þá sérstaklega ef hún er snemma daginn 

eftir. 

Maggi: Það eru engar reglur þá, nema bara rétt fyrir leiki. En þá er miklu meira 

um drykkju. Það er samt ekkert vel séð að menn mæti þunnir í æfingaleiki eða á 

æfingar á morgnana en menn komast alveg upp með það. 



 25 

Nóri: Það er alltaf minna pælt í því yfir vetrartímann, sérstaklega fyrir áramót. En 

þegar það eru leikir þá er mjög illa séð að neyta áfengis fáum dögum fyrir leik, 

alveg sama hvaða tíma árs það er. 

Flest svör þátttakenda voru á þann veg að ekki væri eins mikið pælt í áfengisdrykkju 

leikmanna yfir vetrartímann þó það virðist ekki vera alveg eins hjá öllum liðum og 

þjálfurum. Sumum virðist vera nokkuð sama um áfengisneyslu svo lengi sem leikmenn mæti 

í góðu standi í leiki og æfingar. Þó virðast sumir þjálfarar vera með regluna að ekki mega 

drekka áfengi minna en viku fyrir leiki þó að um sé að ræða æfingaleiki en ekki eins 

mikilvæga leiki og eru þegar sjálft Íslandsmótið er í gangi yfir sumartímann. 

 

6.5. Fara leikmenn eftir settum reglum? 

Einnig voru þátttakendur spurðir út í það hvort leikmenn fari eftir þeim drykkjureglum sem 

eru settar. Spurt var hversu mikið væri um það að leikmenn væru að svindla á reglunum og 

hvernig þeir svindluðu þá. 

Kiddi: Nei held að það sé nú ekki mikið um það nema kannski á veturna en þá eru 

reglurnar auðvitað miklu meira loose heldur en á sumrin. Ég held að menn séu 

oftast ekki að svindla yfir sumartímann en þá er ég náttúrulega að tala um svona 

95%, það eru alltaf einhverjir svartir sauðir. 

Halli: Ég tel að flestir leikmenn fari alveg eftir reglunum. En það eru svartir sauðir 

í flestum liðum sem brjóta reglurnar með því að drekka þegar stutt er í leik, t.d. 

innan við þrír til fjórir dagar. Þá er það annaðhvort að nokkrir úr liðinu hópi sig 
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saman og drekki eða menn geri það með sínum vinum eða fjölskyldu en almennt 

held ég að það sé ekki algengt.  

Magni: Nei, en fer auðvitað eftir því hver metnaðurinn hjá leikmönnum er og á 

hvaða stigi menn eru á fótboltaferlinum sko. Sumir leikmenn sem eru kannski soldið 

blautir og eru kannski ekkert að fara að taka miklum framförum og eru ekkert á 

leiðinni í atvinnumennsku og er þeim kannski drullusama þannig og eru ekkert að 

fara að bæta sig mikið. Það er samt bara einstaka týpur en almennt held ég að 

leikmenn bara virði reglurnar. 

Palli: Í hverju einasta liði eru einhverjir sem svindla á reglum og þá erum við oftast 

að tala um ungu strákana sem eru ekki mikið að fá að spila með okkur og eru ekki 

með fjölskyldu.  Hinir sem spila reglulega eru minna í því að svindla á þessu en 

auðvitað eru dæmi um að menn fái sér þegar stutt er í æfingaleik en oftast fá þeir 

bara leyfi hjá þjálfaranum og þá sérstaklega ef eitthvað stórt er framundan hjá 

þeim leikmanni. 

Þátttakendur eru allir á því að langflestir leikmenn fari eftir þeim drykkjureglum sem settar 

eru og séu ekki að neyta áfengis þegar stutt er í leik. Þó virðast vera örfáir leikmenn í þeirra 

liðum sem hafi gerst sekir um það að fara ekki eftir settum reglum. Það er þó ekki litið eins 

alvarlegum augum virðist vera ef að menn fara ekki alveg eftir reglunum á veturna þó að það 

sé auðvitað ekki mælt með því að menn séu að drekka stuttu fyrir leik þá heldur. Þeir telja þó 

að yfir sumartímann fari þorri leikmanna eftir settum reglum. 

 

Í framhaldi af síðustu spurningu voru þátttakendur spurðir hvernig tekið er á því ef leikmenn 

verða uppvísir af því að virða ekki þær áfengisreglur sem settar hafa verið af félaginu. 
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Maggi: Það er oftast tekið á því þannig að þeir eru teknir á eintal og oft er óánægja 

meðal hópsins þegar menn fara á fyllerí af því það er ósanngjarnt gagnvart 

hópnum ef einhver einn gerir þetta. Hann verður kannski lélegri og hinir 

náttúrulega gerðu ekki rassgat.Þeir fá þá oftast svona viðvörun og ef þeir gera 

þetta aftur þá eru þeir bara teknir úr hóp og það er oft refsað mönnum þannig, með 

því að taka þá úr liðinu. 

Nóri: Ég hef séð mönnum refsað með hlaupum, með því að vera teknir úr liðinu, 

vera skammaðir og svo stundum hefur maður séð menn komast bara upp með það. Í 

liðinu mínu núna þá minnist ég þess ekki að leikmaður hafi verið staðinn að því að 

brjóta slíkar reglur þannig að ég veit ekki hver refsingin yrði. 

Halli: Agabann er algengasta úrræðið. Leikmaðurinn fær þá ekki að taka þátt í 

næsta leik eða næstu leikjum, mismunandi eftir þjálfurum. Leikmaðurinn á þá líka 

væntanlega erfiðara með að komast í liðið eftir það. 

Kiddi: Það er auðvitað misjafnt eftir þjálfurum. Menn eru oftast settir út úr liðinu 

eða eitthvað svoleiðis en það hafa auðvitað verið alls kyns mismunandi dæmi um 

það á síðustu árum hvernig menn hafa verið að refsa leikmönnum. Eins og ég segi 

er það misjafnt eftir þjálfurum hversu löng refsingin er en það er oftast beitt þeim 

ráðum að þeir eru kannski settir á bekkinn eða eitthvað svoleiðis.  

Algengasta úrræðið virðist því vera að láta þá leikmenn sem brjóta áfengisreglurnar sitja á 

varamannabekknum í næsta leik. Þó er þetta mjög mismunandi eftir þjálfurum eins og þeir 

koma inn á. Nokkrir höfðu orð á því að leikmenn hafi komist upp með það að fara ekki eftir 

reglunum, t.d. ef það er mikilvægur leikur framundan hjá liðinu, þannig að þjálfaranum langi 

að stilla upp sínum sterkustu leikmönnum í leiknum og líti þá fram hjá því ef að einhver 
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leikmaður hefur brotið settar reglur. Algengast er þó að tekið sé hart á svona málum enda ekki 

eitthvað sem á að tíðkast hjá leikmönnum á þessu stigi. 

 

6.6. Óánægja leikmanna með leikdaga í efstu deild karla 

Mikið hefur verið rætt um óánægju leikmanna með leikdaga Íslandsmótsins. 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) setur flesta leiki á sunnudaga og mánudaga sem leikmenn 

deildarinnar eru ekki ánægðir með. Þátttakendur voru spurðir út í það hvort að óánægjan 

stafaði m.a. af því að leikmenn vildu gjarnan geta skemmt sér meira um helgar yfir 

sumartímann og farið út á lífið og vildu því frekar hafa leikina á fimmtudögum eða 

föstudögum. 

Magni: Já ég held að það sé ástæðan sko. Reyndar þessir eldri sem vilja geta farið 

úr bænum um helgar en eru ekkert endilega að leitast eftir að fara á mikið fyllerí ef 

þeir væru í bænum. Þeim finnst kannski leiðinlegast að geta ekki farið með 

fjölskylduna úr bænum af því að það eru alltaf æfingar á laugardögum skilurðu, 

það er aldrei gefið neitt helgarfrí. En fyrir þessa yngri leikmenn þá eru þeir ósáttir 

með leikdagana út af þá er minna hægt að fara og skemmta sér. Ég er samt á 

báðum áttum sko, það er oft sem ég ætla kannski ekkert að fara að drekka en fer svo 

að drekka og er ógeðslega ósáttur með það daginn eftir þannig að stundum fíla ég 

alveg að leikirnir eru á sunnudögum af því að þá veit ég að ég get ekkert farið að 

drekka neitt í staðinn fyrir að ef það er leikur á fimmtudegi og maður ætlar ekkert 

að fá sér að drekka að þá endar maður oft á því að gera það samt. 

Halli: Þótt menn vilji ekki endilega viðurkenna það þá er það klárlega hluti af 

ástæðunni. En það er líka stór þáttur að það er skemmtilegra að spila leiki á 

fimmtudögum eða föstudögum, og þurfa ekki að bíða alla helgina eftir leik á 
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sunnudagskvöldi eða mánudegi. Fyrir fjölskyldumenn hentar líka betur að hafa 

leikina á fimmtudegi eða föstudegi, þá geta þeir verið með sínum fjölskyldum um 

helgar. 

Maggi: Óánægjan stafar af því að... Það er reyndar mismunandi. Ungu strákarnir 

vilja eiga sumar þar sem þeir geta farið og skemmt sér, allavega haft 

valmöguleikann á því og eru óánægðir að þurfa að bíða eftir leikjum og vilja 

kannski fara á fyllerí innst inni þú veist þó þeir viðurkenni það kannski ekki. En 

eldri leikmennirnir eru meira kannski svona upp á fjölskyldulífið að það er 

þreytandi fyrir þá að geta ekki farið í sumarbústað og fara út á land og eitthvað 

svona drasl. Svo er það reyndar líka út af stemningu, menn vilja hafa stemningu á 

fimmtudögum og föstudögum en ekki sunnudögum. Menn vilja oft líka spila í rútínu 

þú veist, menn fara á æfingar á virkum dögum og fara í vinnuna en svo á sunnudegi 

þá er rútínan allt önnur. 

Kiddi: Sko kannski einhver hluti af skýringunni getur verið sá að leikmenn séu 

ósáttir við þessa daga er að þeir vilja geta haft þann möguleika á því að geta fengið 

sér kannski tvo til þrjá bjóra um helgar en ekkert endilega dottið í það hverja helgi. 

En aðalskýringin held ég sko og vona það allavega að menn séu ósáttir við þetta 

vegna þess að þetta eru mikið til fjölskyldumenn sem eru í þessu sporti og menn eru 

bara hálfatvinnumenn þannig að menn eru kannski frekar að hugsa um að geta nýtt 

sumarið með því að fara upp í sumarbústað og gert eitthvað svona með 

fjölskyldunni um helgar sem er ekki í boði þegar leikirnir eru á þessum dögum. Ég 

held að fæstir séu að hugsa um að það væri sweet að spila á fimmtudögum bara til 

þess að geta dottið í það allar helgar. Frekar að menn séu að hugsa að geta nýtt 

sumarið eitthvað, það verður svo lítið úr sumrinu þar sem menn eru bara fastir í 

bænum út af þessum leikdögum. 
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Palli: Nei það er alls ekki málið þrátt fyrir að það séu auðvitað einhverjir sem horfa 

á þetta svona.  Þessi beiðni hefur alltaf komið frá eldri leikmönnum deildarinnar og 

hefur alltaf snúið að fjölskyldumálum. Sem íslenskur fótboltamaður getur þú lítið 

gert á sumrin í þann tíma sem að ferillinn er í gangi. Þá erum við oftast að tala um 

svona tíu til tuttugu ár. Það sem menn vilja einna mest er að spila leik á 

fimmtudegi, taka kannski hádegis æfingu eftir leik á föstudegi og fá svo frí á 

laugardegi, síðan myndi verða æfing seinni partinn á sunnudögum.  Með þessu 

gætu leikmenn t.d. komist upp í sumarbústað yfir alla helgina því við hefðum þá frí 

frá hádegi á föstudegi til seinni parts sunnudags. Svo tala ég nú ekki um að 

áhorfendafjöldinn hefur frekar staðnað síðustu ár og engin sönnun þess að bestu 

dagar til að spila séu á sunnudögum og mánudögum.  Menn ættu að þora að horfa 

út fyrir kassann og prufa eitthvað nýtt og athuga hvort að hefð komist ekki upp 

þannig að áhorfendur komi frekar á völlinn.  Það þyrftu samt sem áður að 

sjálfsögðu að vera fljóðljós á öllum völlum en það er eitthvað sem þarf hvort eð er 

að setja upp sem fyrst á alla velli. 

Samkvæmt svörum þátttakenda er það ekki mikilvægasta ástæðan fyrir óánægjunni með 

leikdagana að menn geta ekki farið út á lífið um helgar og neytt áfengis, þó þeir telji að 

vissulega sé löngunin til að geta skemmt sér með vín um hönd hluti af því sem menn eru að 

sækjast eftir. Þar sem menn eru hálfatvinnumenn hérna á Íslandi og ekki að fá háar fjárhæðir 

fyrir að spila fótbolta vilja menn geta gert eitthvað á sumrin eins og að fara út á land með 

fjölskyldunni og annað slíkt. Einnig er það athyglisvert sjónarmið sem nokkrir þeirra koma 

inn á að það eru líkur á því að það skapist meiri stemning í kringum leiki og að fleiri 

áhorfendur mæti á leiki ef þeir eru á fimmtudagskvöldum. Það er oft léttara yfir fólki í enda 

vikunnar heldur en á sunnudegi eða mánudegi. Einnig eru örugglega margir sem eru ekki 

komnir aftur heim í bæinn úr sumarbústaðaferð á sunnudagskvöldum og því meiri líkur á að 
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fleiri áhorfendur mæti á leiki á fimmtudögum. Það eru einkum ungu leikmennirnir sem ekki 

eru með fjölskyldu sem segjast vilja hafa möguleikann á því að geta farið út á lífið um helgar 

og haft vín eða bjór um hönd. Þannig að ástæðurnar virðast vera fjölþættar fyrir þessari 

óánægju leikmanna með leikdagana, þó að í grunninn snúist hún um að vera bundnir um 

helgar af undirbúningi fyrir leiki. 
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7. Samantekt og umræður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í drykkjumenningu meðal leikmanna í efstu 

deild karla í knattspyrnu á Íslandi. Hvort leikmenn séu almennt að drekka meðan tímabilið 

stendur yfir, reglur þjálfara um áfengisneyslu, viðbrögð við reglubrotum o.fl Rannsóknin gekk 

vel, þátttakendur voru samvinnufúsir og tóku allir sem leitað var til vel í að taka þátt. 

Ýmislegt áhugavert kom fram í viðtölunum sem tekin voru við þátttakendur. Það tók sinn 

tíma að mæla sér mót og hitta þátttakendur til þess að taka viðtölin og rita þau svo niður orð 

fyrir orð. Þrátt fyrir að það hafi að ýmsu leyti verið þægilegra að fá svörin í gegnum tölvupóst 

og mikið gagnlegt komið út úr þeim svörum við niðurstöður rannsóknarinnar þá kom meira úr 

þeim viðtölum þar sem viðkomandi hitti þátttakendur og tók viðtölin upp. Þannig var hægt að 

spyrja meira út í ákveðna hluti og þátttakendur komu meiru á framfæri heldur en ef þeir 

skrifuðu þetta sjálfir niður í tölvupósti. Engu að síður hjálpuðu öll svörin, sama hvort þau 

komu í gegnum tölvupóst eða í gegnum viðtal, við niðurstöður rannsóknarinnar og veittu góða 

innsýn inn í það hvernig upplifun þátttakenda er á áfengisneyslu meðal leikmanna í efstu 

deild.  

Það kemur bersýnilega í ljós á svörum þátttakenda að það er eitthvað um áfengisneyslu meðal 

leikmanna. Það á bæði við yfir sumartímann þegar keppnistímabilið stendur yfir og einnig yfir 

vetrartímann þegar undirbúningstímabilið er í gangi, þrátt fyrir að meira sé um það yfir 

vetrartímann hjá langflestum. Þegar tækifæri gefast er þó algengt að leikmenn neyti áfengis 

og þá gjarnan miðað við að það sé ekki minna en vika í næsta leik. Einnig virðist það vera 

nokkuð algengt að menn fái sér nokkra bjóra eftir leiki (tveir til þrír bjórar gjarnan nefndir), 

þrátt fyrir að leikir séu oftast spilaðir á sunnudögum eða mánudögum. Talað var um að neyta 

ekki áfengis daginn fyrir æfingu, en greinilega eru viðmiðanirnar frjálslegri á 

undirbúningstímabilinu og þá virðist það viðgangast að menn séu að mæta á æfingar og 



 33 

jafnvel spila æfingaleiki fáum dögum eftir áfengisneyslu. Það vekur óneitanlega athygli vegna 

þess að eins og kom fram fyrr í ritgerðinni að þá eru æfingar gagnslausar nokkra daga eftir 

mikla áfengisneyslu þar sem líkaminn er enn að jafna sig. Svarendur telja engu að síður að í 

langflestum tilvikum séu leikmenn skynsamir og neyti ekki áfengis þegar stutt er í leik og 

leikmenn ekki mikið að svindla á settum áfengisreglum. 

Samkvæmt svörum þátttakenda virðast þjálfarar ekki vera mjög uppteknir af drykkju 

leikmanna og treysta þeim fyrir því að vera skynsamir í sinni drykkju svo það komi ekki niður 

á frammistöðu þeirra á æfingum eða í leikjum. Talsvert virðist vera um það að þjálfarar setji 

ekki neinar fastar drykkjureglur heldur eiga leikmenn að vita það sjálfir hvenær er í lagi að 

neyta áfengis og hvenær það er ekki í lagi. Algengt er að lið haldi inn á milli samkomur þar 

sem áfengi er haft við hönd þar sem stjórn og þjálfarar liðanna koma að skipulagningu. Það er 

þó meira um slíkt yfir vetrartímann og svo kannski í eitt til tvö skipti yfir sumartímann þegar 

tækifæri gefst og langt er í næsta leik. En þrátt fyrir það að þjálfarar séu ekki með strangar 

drykkjureglur og leyfi leikmönnum að stjórna þessu sjálfir voru allir þátttakendur sammála 

um það að ef að leikmenn verða uppvísir af því að drekka þegar örfáir dagar eru í leik er tekið 

hart á slíkum atvikum í langflestum tilvikum.  

Athygli vekur að það liggja mismunandi ástæður á bakvið óánægju leikmanna með leikdaga. 

Allir þátttakendur voru sammála um það að óánægja yngri leikmanna deildarinnar með 

leikdaga í efstu deild stafar af því að þeir væru til í að geta farið oftar út að skemmta sér. Þeir 

vilja þó ekki meina að það sé vegna þess að þeir vilji fara út á lífið hverja einustu helgi, heldur 

frekar að þeir geti haft möguleikann á því einhverjar helgar yfir sumartímann. Á móti kemur 

að eldri leikmennirnir sem komnir eru með fjölskyldu eru ósáttir með þessa leikdaga vegna 

þess að þá gefst lítill tími fyrir ferðalög og annað slíkt með fjölskyldunni. Þannig að þeir eldri 

eru minna að spá í því að geta farið út að skemmta sér heldur en þeir yngri. Einnig eru þeir 

allir sammála um það að meiri stemning geti skapast meðal áhorfenda þegar leikið er á 
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fimmtudögum frekar en mánudögum og sunnudögum. Þátttakendur telja það almenna skoðun 

leikmanna meðal leikmanna í efstu deild að færa eigi leikdaga yfir á fimmtudaga í staðinn 

fyrir sunnudaga og mánudaga.   

Svör þátttakenda í þessari rannsókn benda til að áfengisneysla leikmanna í efstu deild á 

Íslandi er almenn bæði á undirbúningstímanum og yfir keppnistímabilið. Þeir telja hins vegar 

að þorri leikmanna noti áfengi á skynsamlegan hátt og gæti þess að hún bitni ekki á íþróttinni. 

Þeir séu fáir sem noti áfengi óskynsamlega og yfirleitt sé brugðist við slíku af festu af hálfu 

þjálfara.  

Þessi eigindlega rannsókn gekk því vel fyrir sig og ýmsar áhugaverðar vísbendingar sem 

komu í ljós. Niðurstöðurnar vekja áhuga á að rannsaka þetta málefni enn frekar og því hægt 

að líta á þessa rannsókn sem forrannsókn fyrir stærri rannsókn síðar meir. 
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