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Útdráttur 

Tilgangur og markmið rannsóknar er að athuga hvort áfengisneysla hafi 

áhrif á frammistöðu íþróttamanna. Einnig er verið að athuga hvaða viðhorf 

handknattleiksmenn í efstu deild á Íslandi hafi til áfengisneyslu og hvernig 

neyslumynstri þeirra er háttað. Að lokum er verið að skoða hvort munur sé á 

neyslumynstri handknattleiksmanna og knattspyrnumanna á Íslandi. Fyrsta 

tilgáta rannsóknarinnar er að athuga hvort munur sé á áfengisneyslu 

handknattleiksmanna og annarra Íslendinga. Tilgáta númer tvö er sú að 

athuga hvort munur sé á áfengisneyslu handknattleiksmanna eftir því hvort 

þeir eru á keppnis- eða hvíldartímabili. Í seinustu tilgátu er kannað hvort 

íþróttamenn neyti minni áfengis en almenningur. Þátttakendur voru 

handknattleiksmenn í efstu deild í handbolta. Sendur var út tölvupóstur til 

þjálfara og formanna liðanna til þess að fá tölvupóstföng hjá 

handknattleiksmönnunum. Einnig var sett inn kynning á sameiginlega 

facebook síðu liðanna og könnunin auglýst. Þegar rannsakandi hafði fengið 

tölvupóstföngin var sendur út spurningalisti á þátttakendur. Þátttakendur 

höfðu viku til þess að svara spurningalistanum. Alls svöruðu 88 

þátttakendur. Spurningalistinn innihélt 21 spurningu, síðasta spurningin var 

úr CAGE spurningalistanum. Helstu niðurstöður voru þær að áfengisneysla 

handknattleiksmanna er nokkuð svipuð almenningi en munurinn er sá að 

mun meiri áfengisneysla á sér stað meðal þessa hóps á undirbúningstímabili 

heldur en á keppnistímabili. Þegar íslandsmót er í gangi er mun minni 

áfengisneysla hjá handknattleiksmönnum. Samkvæmt CAGE listanum gætu 

nokkrir leikmenn átt við áfengisvandamál en þá voru mjög fáir sem eiga við 

áfengisvandamál að stríða. Handknattleiksmenn í efstu deild á Íslandi er 

frekar vel að sér um áhrif áfengis á frammistöðu en þá var nokkuð stór hluti 

sem taldi að áfengisneysla hefði hvorki né, mjög lítil eða frekar lítil áhrif á 

íþróttameiðsl.   
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Formáli 

Í þessari rannsókn var gögnum safnað með því að senda spurningalista til leikmanna 

efstu deildar karla í handknattleik á Íslandi. Vægi ritgerðarinnar er 12 ECST einingar og 

er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í Íþróttafræði við Tækni- og verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík. Ég vil fyrst þakka leiðsagnarkennaranum mínum Ásrúnu 

Matthíasdóttur fyrir þær leiðbeiningar og hagnýtu ráð sem hún veitti mér í tengslum við 

verkefnið. Ég vil þakka Hafrúnu Kristjánsdóttur fyrir að hjálpa mér að hafa samband við 

þjálfara og leikmenn. Einnig vil ég þakka Írisi Mist Magnúsdóttur fyrir ómetanlega 

hjálp við yfirlestur og fyrir góð ráð varðandi verkefnið. Þá vil ég fá að þakka Laufeyju 

Valsteinsdóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni. Ég vil einnig þakka foreldrum mínum fyrir 

ómetanlegan stuðning í gegnum verkefnið. Þá vil ég færa móður minni Hólmfríði 

Ólafsdóttur miklar þakkir fyrir yfirlestur og hjálp við frágang á verkefninu. Einnig fá 

allir þeir leikmenn sem tóku þátt í rannsókninni þakkir ásamt þeim þjálfurum sem ég 

hafði samband við og aðstoðuðu mig við að virkja þátttakendur.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



4 
 

Efnisyfirlit 
Útdráttur ................................................................................................................................................ 2 

Formáli ................................................................................................................................................... 3 

Myndaskrá ............................................................................................................................................. 5 

Töfluskrá ................................................................................................................................................ 6 

Inngangur ............................................................................................................................................... 7 

1. Uppruni og þróun handknattleiks ............................................................................................... 7 

2. Áfengisvenjur í íslensku samfélagi ............................................................................................... 8 

3. Hvað er áfengi? ............................................................................................................................ 10 

4. Hvað er alkóhólismi? ................................................................................................................... 12 

5. Líffræðileg áhrif áfengis.............................................................................................................. 13 

5.1 Miðtaugakerfið ............................................................................................................................ 13 

5.2 Áhrif áfengis á heila og heilastarfsemi ........................................................................................ 13 

5.3 Áhrif áfengisneyslu á lifur ........................................................................................................... 14 

5.4 Áhrif áfengis á hjarta og æðakerfi ............................................................................................... 16 

5.5 Ónæmiskerfið .............................................................................................................................. 17 

6. Áfengi og íþróttir ......................................................................................................................... 17 

6.1 Viðhorf til áfengisneyslu í íþróttum á árum áður ........................................................................ 18 

6.2 Áhrif áfengis á afköst og frammistöðu í íþróttum ....................................................................... 19 

6.3 Skammtímaáhrif áfengis .............................................................................................................. 20 

6.4 Áhrif áfengisneyslu á endurheimt íþróttamanna ......................................................................... 22 

7. Íþróttamaðurinn og áfengisneysla ............................................................................................. 22 

8. Áfengi og næring ......................................................................................................................... 23 

9. Áhrif áfengis á meiðslahættu í íþróttum ................................................................................... 24 

10.Fræðsla og forvarnir ...................................................................................................................... 25 

11.Rannsókn á knattspyrnumönnum vorið 2012 ............................................................................. 25 

12. Aðferðir og gögn ............................................................................................................................ 27 

12.1 Þátttakendur ............................................................................................................................ 27 

12.4 Úrvinnsla/greining ................................................................................................................... 28 

13. Niðurstöður ................................................................................................................................ 29 

14. Umræður ........................................................................................................................................ 35 

Heimildarskrá ...................................................................................................................................... 38 

Viðaukar ............................................................................................................................................... 43 

1. Kynning á rannsókn ....................................................................................................................... 43 

2.Spurningarlistinn ............................................................................................................................ 44 



5 
 

 

Myndaskrá 

Mynd 1. Aldur þátttakenda þegar þeir byrja að neyta áfengis ................................................... 29 

Mynd 2. Tíðni áfengisdrykkju síðustu 12. mánuði ...................................................................... 30 

Mynd 3. Hversu mikið eða lítið handknattleiksmenn töldu áfengisneyslu hafa áhrif á 

frammistöðu annars vegar og íþróttameiðsl hinsvegar. ............................................................. 31 

Mynd 4. Svarhlutfall við spurningum hvort þátttakendur hefðu einhvern tíman upplifað 

sektarkennd eða eftirsjá af drykkju sinni, hvort þátttakendur hefðu ekki munað kvöldið áður og 

hvort þátttakendur hefðu einhvern tíman ekki getað hætt að drekka. ...................................... 32 

Mynd 5. Tíðni áfengisdrykkju á meðan á síðasta Íslandsmóti stóð (2012-2013). ....................... 32 

Mynd 6. Hversu oft, ef nokkurn tíman, á undirbúningstímabilinu fyrir mót 2012-2013 drakkst 

þú á einum degi að minnsta kosti 5 áfenga drykki? .................................................................... 33 

Mynd 7. Hversu margir þátttakendur svöruðu jákvætt svarmögurleikum úr CAGE 

spurningarlistanum. .................................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



6 
 

Töfluskrá 
Tafla 1. CAGE spurningar svör þátttakendur. ................................................................ 33 



7 
 

Inngangur 

1. Uppruni og þróun handknattleiks  

Handknattleikur er ein hraðasta og tæknilegasta íþrótt í heiminum í dag. Íþróttin 

einkennist af hraða, krafti, spennu, ákafa og ástríðu. Íþróttin hefur verið að festa sig í 

sessi í Evrópu með auknu áhorfi á völlunum, í sjónvarpi, útvarpi og einnig á 

veraldarvefnum (The European Handball Federation, e.d.).  

Uppruni handknattleiks er nokkuð óljós en talið er að hann hafi orðið til um 

aldamótin 1900. Þróun handknattleiks var mest á fyrstu áratugum 20. aldar (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). Vitneskja er um að einhvers konar afbrigði af handknattleik hafi 

verið stundað í Grikklandi til forna og kallaðist leikurinn þar ,,urania“. Á síðasta hluta 

19. aldar varð sá handbolti sem þekkist í dag til í Danmörku en þar þróaðist leikurinn. 

Handknattleikur á þeim tíma var yfirleitt stundaður utandyra en árið 1918 voru gefnar út 

leikreglur sem miðuðust við innanhúss handknattleik samkvæmt Dananum Fredrik 

Knudsen (Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  

Sérsamband fyrir handknattleik var ekki stofnað fyrr en árið 1946 þegar Alþjóða 

handknattleikssambandið var stofnað (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Handknattleikur 

varð að ólympíugrein árið 1936 þegar Þjóðverjar héldu leikana í Berlín. Eftir 

Ólympíuleikana í Berlín jókst áhugi á handknattleik verulega og árið 1938 var efnt til 

fyrstu heimsmeistarakeppninnar. Vegna seinni heimsstyrjaldarinnar féll keppnin niður 

ásamt flest öllum öðrum viðburðum á þeim tíma og tók langan tíma að koma henni aftur 

á laggirnar. Fyrsta heimsmeistarakeppni kvenna fór fram árið 1949 í Ungverjalandi 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  

  Innanhúss handknattleikur varð að ólympíugrein í fyrsta sinn eftir stríð á 

Ólympíuleikunum í Munich árið 1972. Konur kepptu í fyrsta sinn á ólympíuleikum í 

Montreal í Kanada árið 1976 (International Handball Federation, e.d. a). Þegar leið á 

miðja 20. öldina fór íþróttin að breiðast út víðs vegar í heiminum, sem dæmi má nefna 

Asíu, norðurhluta Afríku og í Mið- og Suður-Ameríku (Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  

Árið 1991 var evrópska handknattleikssambandið stofnað. Sambandið stendur 

fyrir Evrópukeppni landsliða sem haldin er á mismunandi stöðum í Evrópu hverju sinni 

á tveggja ára fresti, ásamt Evrópukeppni félagsliða hvert ár (The European Handball 

Federation, e.d.). Í janúar 1942 var stofnað Handknattleiksráð Reykjavíkur en áður hafði 

handknattleikur ásamt fleiri íþróttum verið undir ÍSÍ. Árið 1946 fékk ÍSÍ boð um að taka 

þátt í alþjóðaþingi um handknattleik. Boðinu var hafnað vegna þess hversu 
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kostnaðarsamt það var. Mikil óánægja var meðal handknattleiksmanna yfir þessari 

ákvörðun og varð þetta til þess að byrjað var að undirbúa stofnun sérsambands fyrir 

handknattleik. Þann 11. júní 1957 var Handkattleikssambands Íslands (HSÍ) stofnað 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  

Mótunarár í íslenskum handbolta voru án efa frá 1940 til 1950 en þá var fyrst sett 

á laggirnar Íslandsmót bæði í karla- og kvennaflokki (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

Þegar saga landsliðsins er skoðuð er hún nokkuð merkileg en löngu áður en HSÍ var 

stofnað fór karlalandslið Íslands til Danmörku og Noregs í keppni. Árið 1950 fór fyrsti 

landsleikurinn á Íslandi fram. Næsti heimaleikur landsliðsins var ekki fyrr en árið 1964 

en fyrir það var landsliðið búið að taka þátt í tveimur heimsmeistaramótum, fyrst árið 

1958 þar sem fyrsti sigur landsliðsins vannst og síðan árið 1961. Árið 1961 fékkst sú 

sönnun að Íslendingar væru komnir í fremstu röð innan íþróttarinnar eftir að hafa staðið 

sig mjög vel og endað í sjötta sæti. Heimsmeistaramótið árið 1961 markaði tímamót 

fyrir íslenskan handbolta og hófst þar ævintýri karlalandsliðsins sem heldur áfram að 

sýna og sanna að þeir eru á heimsmælikvarða. Ekki má gleyma íslenska 

kvennalandsliðinu sem hefur verið að sækja í sig veðrið sérstaklega þegar þær komust í 

úrslit Evrópukeppninnar árið 2010 (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Samkvæmt 

Alþjóðahandknattleikssambandinu er íslenska karlalandsliðið í 12. sæti á heimslistanum 

(International Handball Federation, e.d. b). Íslenska kvennalandsliðið í handknattleik er 

sem stendur í 35. sæti heimslistans (International Handball Federation, e.d. b).  

2. Áfengisvenjur í íslensku samfélagi 

Þegar áfengisneysla Íslendinga er skoðuð síðustu áratugi er hægt að sjá að hún hefur 

tekið hægum breytingum síðustu árin. Drykkja Íslendinga einkenndist þannig að 

drykkja sem innihalda hátt hlutfall af alkóhóli var neytt í meiri mæli í þeim tilgangi að 

finna fyrir áhrifum áfengisins. Þrátt fyrir þetta er drykkjumynstur Íslendinga þannig að 

ekki er drukkið oft en frekar við ákveðin tilefni og þess á milli er áfengis ekki neytt. 

Oftast er drukkið um helgar og ekki tíðkast að drekka áfengi á virkum dögum hvað þá á 

vinnutíma. Þetta drykkjumynstur tíðkast á norðlægum slóðum eins og á 

Norðurlöndunum og í heimskautahéruðum Norður-Ameríku. Það sem einkennir 

drykkjumynstur á norðurslóðum er að markmið þeirra sem neyta áfengis er að finna 

fyrir ölvun (Gylfi Ásmundsson, 1998). Í skýrslu frá Evrópusambandinu þar sem fjallað 

var um áfengisneyslu Evrópuríkja kom fram að á Norðurlöndunum er ekki hefðibundið 
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að neyta áfengis daglega, hins vegar er mikið óreglulegt drykkjumynstur sem einkennir 

áfengisneyslu Norðurlandanna eins og mikil drykkja um helgar og við ákveðin tilefni. 

Þá er áfengisneysla Norðurlandanna undir meðallagi í Evrópu og þá er áfengi sem 

inniheldur hátt hlutafall áfengismagns ekki lengur ríkjandi í drykkju þessara landa. Hins 

vegar má nefna að drykkjumynstur Dana telst líkara landa í Mið-Vestur Evrópu og 

Vestur Evrópu eins og Þýskalands, Austurríki, Bretlands o.fl  (Anderson, Møller og 

Galea, 2012).  

Þegar neyslumynstur í Suður-Evrópu eru skoðuð þá er allt annað upp á teningnum 

því áfengisneysla þar er hluti af daglegri fæðuneyslu fólks þar sem áfengi er drukkið á 

matmálstímum og milli mála (Gylfi Ásmundsson, 1998). Á Íslandi má sjá á síðustu 

árum áhrif vínmenningar frá Suður-Evrópu þar sem fleiri eru farnir að neyta áfengis 

oftar en í minni skömmtum, en samt sem áður kemur þessi þróun ekki í staðinn fyrir 

mikla áfengisneyslu um helgar og við hin ýmsu tilefni heldur er þetta viðbót við þá 

drykkjumenningu sem fyrir var hérlendis (Bjerva, Haugen og Stordal, 2005).   

 Á Íslandi er áfengisstefna við lýði sem stýrt er af stjórnvöldum, eða öðrum 

samtökum, en markmiðið með slíkri stefnu er að takmarka það tjón sem getur hlotist af 

áfengisdrykkju. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að þegar höftum er beitt á áfengissölu, 

eins og tíðkast á Íslandi, einkennist það af fækkun á sölustöðum ásamt styttri 

afgreiðslutíma sem leiðir til þess að færri slys og minni neysla á sér stað í samfélaginu. 

Hækkun á aldri þeirra sem mega kaupa áfengi leiðir til þess að minni sala verður á því 

ásamt því að vandamál tengd áfengisneyslu ungmenna minnka (Babor, T., Caetano, R., 

Casswell, S., Edwards, G., Giesbrecht, N., Graham, K., Grune, ... Rossow, I., 2005). 

Þegar áfengisneysla Íslendinga er borin saman við Norðurlöndin með gögnum frá árinu 

2005 þá má sjá að neysla Íslendinga er minni en áfengisneysla Grænlendinga, Finna og 

Dana, en aftur á móti meiri en hjá Norðmönnum, Svíum og Færeyingum (Hagstofa 

Íslands, 2008).  

Lýðheilsustöð gerði rannsókn (2007) sem fjallar um heilsu og líðan Íslendinga. 

Einn af þeim þáttum sem kannaðir voru í rannsókninni var áfengisneysla. Þegar 

niðurstöður eru skoðaðar má sjá að 96% karla höfðu einhvern tíma neytt áfengis og um 

93% kvenna, en þegar síðustu 12 mánuðir voru skoðaðir þá höfðu 89% karla neytt 

áfengis. Þegar frekara neyslumynstur er skoðað þá neyttu karlmenn að meðaltali 4,8 

drykkja og konur 3,2 drykkja. Þegar könnunin var gerð þá neyttu 32% karlmanna á 

einum degi, einu sinni eða oftar í mánuði að minnsta kosti fimm áfengra drykkja. Þá 

voru 12% karlmanna sem neyttu fimm drykkja oftar en einu sinni til tvisvar í viku. 
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Spurt var um hvort einstaklingar hefðu fundið fyrir eftirsjá eða verið með sektarkennd 

eftir að hafa neytt áfengis síðastliðið ár, þá voru 33% karla sem svöruðu því játandi. 

Þegar spurt var um hvort einstaklingar hefðu neytt áfengis með það að markmiði að 

komast hjá eftirköstum áfengisdrykkju síðastliðna 12 mánuði þá voru 15% karla sem 

svöruðu því játandi. Síðustu 12 mánuði höfðu 31% karlmanna ekki munað hvað gerðist 

kvöldið áður vegna áfengisdrykkju, en um 20% kvenna (Stefán Hrafn Jónsson, Jón 

Óskar Guðlaugsson, Haukur Freyr Gylfason og Dóra Guðrún Gylfadóttir, 2011).   

3. Hvað er áfengi?  

Áfengi er flokkað sem vímuefni sem er slakandi og hægir á heilastarfsemi og starfsemi 

taugakerfis. Áfengið berst með blóðrásinni um líkamann og til allra líffærakerfa og 

skaðar þau (Lýðheilsustöð, 2008). Alkóhól er vímuefni sem löglegt er að neyta í flestum 

löndum heims. Í flestum tilfellum, þegar talað er um alkóhól, er verið að tala um etanól 

eða vínanda (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.). Alkóhól er 

yfirleitt notað í vatnslausnum þar sem alkóhólinu er blandað á mismunandi hátt og ef 

alkóhólgildi vatnslausnarinnar er 2,25% eða hærra telst sá drykkur vera áfengur (Þorkell 

Jóhannesson, 1999). 

Áfengi er ekki eitrað eða hættulegt fyrir líkamann nema í miklu magni eða ef 

einstaklingur á við áfengisvanda að stríða. Áfengi hefur verið notað til drykkjar í áratugi 

(Maughan, 2006).  

Ekki er hægt að segja að ákveðin drykkja sé skaðlaus eða hafi engin áhrif á fólk. 

Samkvæmt Landlæknisembætti Íslands hefur ekki verið gefið út ákveðið viðmið um 

hvað telst vera hófleg drykkja en víða erlendis hefur það verið gefið út (Rafn Jónsson, 

2008). Misjafnt er hverju hinir ýmsu aðilar mæla með, en í grein sem gefin er út af 

ástralska ríkinu er mælt með að fólk neyti ekki meira en tveggja drykkja á dag og fyrir 

fólk við góða heilsu er mælt með að neyta ekki meira en fjögurra drykkja á einu kvöldi 

eða við eitt tækifæri (National Health and Medical Research Council, 2009). Markmið 

með því að setja viðmið sem slík er ekki til þess að segja hvað sé æskilegt magn fyrir 

fólk til þess að neyta heldur gefa fólki ákveðna hugmynd um hvað sé skynsamlegt magn 

ásamt því að gefa fólki hugmynd um hvar mörkin liggja og þá hættu sem fylgir drykkju 

og sem dæmi má nefna áhrif áfengis á heilann (Rafn Jónsson, 2008). Í rannsókn 

Williams og félaga er áfengisneysluviðmið skilgreint sem „binge“ drykkja eða óhóf 

drykkja þar sem einstaklingar neyta fjögurra til fimm drykkja á skömmum tíma sem 
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dæmi á einu kvöldi. En sú skilgreining átti þannig við að til þess að teljast óhófleg 

drykkja þurftu karlmenn að neyta fimm drykkja eða meira og konur fjagra drykkja eða 

meira (Williams, Perko, Belcher, Leaver-Dunn, Leeper, 2006).   

Áfengir drykkir eru með alkóhólstyrk 2,5% og yfir. Áfengi er mælt út frá prósentu 

af rúmmáli (Bjerva, Haugen og Stordal, 2005). Áfengi er markaðssett í tengslum við 

ýmsar skemmtanir og viðburði í samfélaginu. Misnotkun á áfengi hefur fylgt neyslu 

þess frá upphafi. Áfengi hefur haft mikil áhrif á menningu okkar frá örófi alda og hefur 

mannskepnan sóst eftir að komast í vímu og í raun hefur áfengisframleiðsla fylgt 

manninum frá fornri tíð (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.). Í 

skýrslu sem birt var af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni kemur fram að um 2,5 

milljónir manna deyja árlega af völdum 60 mismunandi sjúkdóma sem tengjast 

misnotkun á áfengi (World Health Organization, e.d.). Einnig greindi 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin frá því árið 2000 að það mætti rekja 4% allra 

dauðsfalla ásamt örorku í heiminum til áfengisneyslu. Áfengi mældist því fimmti 

skaðlegasti áhættuþáttur af þeim 26 sem voru kannaðir. Í þróuðum löndum mældist 

áfengi þriðji stærsti áhættuþátturinn og heilsutjón sem mældist af völdum áfengisneyslu 

var 9,2%. Helstu skaðar sem áfengi olli voru slys, sjálfsvíg og ofbeldi. En hlutfallið er 

mjög breytilegt og sem dæmi má nefna allt frá því að vera 0% meðal múslímskra 

kvenna í löndum við Miðjarðarhafið og allt upp í að vera 20% meðal karla í Austur-

Evrópu (Babour og félagar, 2005). Á Íslandi er talið að um 10% landsmanna séu 

bindindismenn en aðrir drekka flestir í hófi (Bjerva, Haugen og Stordal, 2005).  

Áfengi er ekki eingöngu neysluvara því fyrir margar þjóðir er áfengi 

útflutningsvara sem ríkissjóður þessara landa hagnast af. Margar þjóðir víðs vegar í 

heiminum framleiða og selja áfengi og því er áfengi tekjulind bænda, framleiðenda, 

auglýsingastofa og fjárfesta. Ýmis atvinnuskapandi störf myndast í kringum 

áfengisneyslu sem dæmi má nefna störf þjóna og, framreiðslufólks. Þegar áfengi er 

útflutningsvara lands aflar það gjaldeyristekna sem skilar sér til ríkissjóðs og einnig 

vegna álagningar á áfengisgjöldum. Þegar þetta er skoðað sést að áfengi getur verið 

efnahagslega mikilvægt fyrir mjög margar þjóðir en aftur á móti er áfengisneysla 

samfélaginu mjög dýr vegna þeirra afleiðinga sem hún getur valdið (Babor og félagar, 

2005).  

Á Íslandi er hæsta áfengisgjald í Evrópu, en það er vegna þess að hér á landi er 

ríkiseinkasala á öllu áfengi. Þegar talað er um ríkiseinkasölu er átt við að ríkið rekur 

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins sem sér um alla smásölu á áfengi nema til þeirra sem 
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hafa vínveitingaleyfi. Öll Norðurlöndin nema Danmörk eru með ríkiseinkasölu á áfengi 

og í þeim löndum, ásamt Íslandi, eru áfengisgjöld hæst (Reynir Ragnarsson, 2004).    

4. Hvað er alkóhólismi? 
Alkóhólismi er viðurkenndur sjúkdómur. Læknar geta greint einstaklinga með 

sjúkdóminn þegar hann er farinn að valda einstaklingum vanlíðan og jafnvel skaða. 

Sjúkdómurinn er talinn vera krónískur vegna þess að hann fylgir einstaklingum alla ævi. 

Þeir einstaklingar sem eiga við alkóhólisma að stríða fá ýmis konar fráhvarfseinkenni 

sem lýsa sér í sterkri löngun í áfengi, missa stjórn á drykkjunni og geta ekki hætt að 

drekka þegar þeir fá sér áfenga drykki. Alkóhólistar finna fyrir svima, ógleði, skjálfta og 

kvíða þegar þeir hætta drykkju. Ásamt þessum einkennum hafa þessir einstaklingar 

mikið þol til að drekka áfengi og þurfa að drekka töluvert mikið magn til að finna fyrir 

áhrifunum af því (National Institude on Alcohol Abuse and Alcoholism,e.d.). Fólk sem 

á við áfengisvandamál að stríða eyðir miklum tíma í drykkju ásamt því að vera viss um 

að geta neytt áfengis og einnig til þess að jafna sig af timburmönnum. Þar sem mikill 

tími þeirra fer í áfengisneyslu þá bitnar neyslan mikið á hinu daglega lífi þessa 

einstaklinga þar sem þeir eru oft ekki í stakk búnir til þess að takast á við þær daglegu 

skyldur sem fólk þarf að uppfylla til dæmis á heimilinu, í vinnunni eða í skólanum. 

Ásamt þessum atriðum geta einstaklingar sem eru haldnir þessum sjúkdómi verið 

hættulegir umhverfinu eins og að keyra undir áhrifum áfengis, hafa slæm samskipti við 

fjölskyldur sínar eða komast í kast við lögin (National Institude on Alcohol Abuse and 

Alcoholism, e.d.). Í rannsókn sem gerð var af Pulay og félögum árið 2009 sem fjallar 

um alkóhól og aðra tengda kvilla kemur fram að meira en 70% einstaklinga sem glíma 

við alkóhólisma taka drykkjutúra sem geta varað í heildina í þrjú til fjögur ár. Í sömu 

rannsókn kemur fram að margir þeirra sem hafa farið í meðferð við áfengisvanda ná að 

halda sér frá áfengi og einnig eru margir einstaklingar sem ná tökum á áfengisvanda 

sínum án þess að fá sérstaka hjálp við það (Pulay, Stinson, Dawson, Goldstein, Chou, 

Huang og Grant, B. F , 2009). Í Bandaríkjunum er talið að um 18 milljónir manna eigi 

við áfengisvanda að stríða (National Institude on Alcohol Abuse and Alcoholism, e.d.). 

Á Íslandi er talið að um 90% af þeim sem hafa náð 20 ára aldri hafi neytt áfengis og að 

tíðni alkóhólisma sé um 3,5 til 6,3% (Heilbrigðis- og Tryggingarráðuneytið, 2001).  

Í skýrslu sem gerð var af Evrópusambandinu árið 2004 og fjallar um aðgerðir til 

að sporna við þeirri skaðsemi sem fólk hlýtur af áfengisneyslu kemur fram að um 50% 
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þeirra dauðsfalla sem eiga sér stað í álfunni megi rekja til áfengisneyslu. Einnig kemur 

fram í þessari skýrslu að kostnaður félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og löggæslu sé 

hár ásamt því að fólk missir úr vinnu vegna þeirra vandamála sem rekja má til 

áfengisneyslu (The Briewers of Europe, 2004).  

5. Líffræðileg áhrif áfengis 
Við neyslu á áfengi tekur magaveggurinn upp alkóhólið sem síðan berst hratt með 

blóðrásinni um líkamann (Maughan, 2006). Maginn tekur upp um 20% af áfenginu og 

smáþarmarnir taka upp 80% alkóhólsins sem berst með portæðinni til lifrarinnar (Blake, 

2012). Líkaminn vinnur allt öðruvísi úr alkóhóli en öllum öðrum efnum. Alkóhól er 

ólíkt öðrum næringarefnum, eins og próteinum og kolvetnum, því líkaminn getur ekki 

geymt það. Þar sem alkóhól er eiturefni vinnur líkaminn hratt við að brjóta það niður og 

losa það út úr líkamanum. Það sem hefur áhrif á hversu hratt efnaskiptin geta farið fram 

í líkamanum er kyn, líkamsbygging, hversu mikillar fæðu var neytt áður en 

áfengisneysla hófst ásamt því hve mikið áfengi var innbyrt (Blake, 2012). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að ef einstaklingur hefur neytt fæðu áður en drykkja hefst  þá hægir það  

allt að því þrisvar sinnum á upptöku áfengis í maga (Blake, 2012).  

5.1 Miðtaugakerfið 

Alkóhól hefur bæði skammtíma- og langtímaáhrif á miðtaugakerfið. Áhrifin eru þau að 

alkóhól hefur róandi og bælandi áhrif á miðtaugakerfið þegar þess er neytt í litlu magni 

en þegar alkóhóls er neytt í miklu magni þá hefur það svæfandi áhrif ásamt því að geta 

valdið meðvitundarleysi. Áhrif mikillar neyslu áfengis í langan tíma á taugakerfið geta 

verið mjög alvarleg (Stainbeck, 1997).  

5.2 Áhrif áfengis á heila og heilastarfsemi 

Uppbygging heilans er mjög flókið fyrirbæri sem styður við samskipti allra líffæra 

líkamans frá því að ganga, upp í að anda að sér súrefni (National institude on alcohol 

abuse and alcoholism, 2012).  

Líffæri sem helst verða fyrir skaða eru heilinn, en hann er mjög viðkvæmur og 

getur lítið magn áfengis haft áhrif á heilafrumur og truflandi áhrif á starfsemi heilans 

(National Institude on Alcohol Abuse and Alcoholism, e.d.).  

Því meira áfengi sem einstaklingur neytir því fleiri svæði í heilanum verða fyrir 

áhrifum þess. Þegar áfengismagn í blóði mælist 0,01 til 0,05 þá verður heilabörkurinn 
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fyrsti hluti heilans til að finna fyrir áhrifum áfengisins. Við það verður dómgreind minni 

ásamt því að einstaklingur bregst ekki eins hratt við áreiti, einstaklingur finnur fyrir 

vellíðunartilfinningu og slakar á, ásamt því að það losnar um hömlur hans. Eftir því sem 

áfengismagn í blóði fer hækkandi verða fleiri heilastöðvar fyrir áhrifum sem valda 

líklegum einkennum eins og tilfinningarleysi, ógleði, þreytu, auknum tilfinningum, 

skapsveiflum, reiði, ofbeldishneigð og þunglyndi (Blake, 2012).    

Óhófleg neysla áfengis getur valdið mismiklum skemmdum í heilanum allt frá því 

að vera vægar skemmdir og afturkræfar breytingar í að vera nokkuð mikil rýrnun og 

skemmdir á taugavefjum. Sama gildir um einkennin en þau geta verið allt frá því að 

vera væg í að verða elliglöp á lokastigi (Samtök áhugafólks um áfengis- og 

vímuefnavandann, e.d.). 

Margar ástæður eru fyrir heilaskemmdum hjá áfengissjúklingum. Niðurbrotsefni 

áfengis og áfengið sjálft geta valdið skemmdum á frumuhimnum, ásamt boðefnum og 

viðtökum. Einnig spilar vannæring þar inn í og það er algengt að höfuðhögg, 

lifrarsjúkdómar og minnkað blóðflæði til heilans hrjái þessa einstaklinga (Samtök 

áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.). 

5.3 Áhrif áfengisneyslu á lifur 

Lifrin sér um að vinna úr alkóhólinu en hún gerir það með því að brjóta það niður og þar 

með fjarlæga  áfengið úr líkama okkar (Maughan, 2006). Lifrin vinnur að því að halda 

líkamanum hraustum og að verja hann gagnvart eiturefnum. Hún heldur utan um 

orkubirgðir og næringarefni ásamt því að framleiða prótein og ensím sem líkaminn 

notar til að starfa rétt og til að verjast gegn ónauðsynlegum aukaefnum sem eru slæm 

fyrir líkama okkar eins og áfengi. Við niðurbrot á áfenginu sem einstaklingur neytir 

framleiðir lifrin efni sem getur verið skaðlegra en áfengið sjálft en það hefur slæm áhrif 

á frumur í lifrinni, getur valdið bólgumyndun ásamt því að veikja ofnæmiskerfi 

líkamans. Þetta ferli getur haft truflandi áhrif á efnaskipti líkamans ásamt því að trufla 

aðra líkamsstafsemi. Þar sem lifrin spilar svo stórt hlutverk í að vinna úr alkóhólinu er 

lifrin viðkvæm fyrir ofneyslu áfengis (National institude on alcohol abuse and 

alcoholism, 2012). Konur eru viðkvæmari fyrir áfengi en karlar það er vegna þess að 

þær hafa 20 til 30% minna af alkóhól dehýdrógenasa (efnahvati sem virkjar vetni) í 

maganum en karlar (Blake, 2012). 

Þegar alkóhólsins er neytt fer það út í blóðið og þaðan flyst það til lifrarinnar, en 

þegar lifrin hefur tekið við alkóhólinu breyta fjöldi ensíma og þá fyrst og fremst ensímið 
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alkóhól dehýdrógenis því í acetaldehíð. Þegar þessu ferli er lokið er svo acetaldehíðinu 

breytt í vatn og koltvísýring. Ensím sem getur brotið alkóhólið niður í nokkuð miklu 

magni er kallað MEOS eða Microsomal Ethanol-Oxidizing System (Blake, 2012). Þegar 

alkóhóls er neytt er helsta forgangsverkefni líkamans að brjóta það niður vegna þess að 

efnasambandið acetaldehíð sem myndast við brennslu lifrarinnar á alkóhóli er eitrað 

(Dunford og Doyle, 2011). Lifrin skiptir hvað mestu máli þegar niðurbrot á alkóhóli á 

sér stað í líkamanum. Óhóf áfengisneysla til lengri tíma getur valdið ýmsum 

aukakvillum eins og alvarlegum eða banvænum lifrarskemmdum og meltingartruflunum 

ásamt því að leiða til vitsmunaskerðingar þar sem heilarýrnun getur átt sér stað (Þorkell 

Jóhannesson, 1999).   

Lifrarsjúkdómar og hversu algengir þeir eru fer eftir ýmsu eins og genum og 

umhverfisþáttum. Þá spila einnig inn í þættir eins og framboð af áfengi og félagsleg 

viðurkenning á notkun áfengis í samfélaginu. Með neyslu áfengis eykst hættan á 

sjúkdómum í lifrinni (Fairbanks, e.d.).  

Fitulifur verður þegar fita safnast í fyrstu fyrir í örsmáar blöðrur inni í 

lifrarfrumunum, en þegar blöðrurnar verða stærri þá ýta þær kjarnanum úr 

lifrarfrumunum út að frumuhimnunni. Fitusöfnunin byrjar í miðju lifrarinnar en síðan 

getur hún dreifst út um alla lifrina. Þegar óhóflega er drukkið af áfengi verður nær alltaf 

fitusöfnun í lifur. Hjá þeim sem drekka áfengi í túrum verður fitusöfnunin þannig að 

hún getur komið og farið. Fitulifur lítur þannig út að hún er mjúk, gul og fitug ásamt því 

að lifrin getur orðið allt að fjögur til sex kíló að þyngd. Hjá íslenskum alkóhólistum er 

fitulifur mjög algeng. En þegar einstaklingur hættir að drekka áfengi þá getur þetta 

gengið til baka og veldur fitulifur sjaldan alvarlegum skemmdum (Samtök áhugafólks 

um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.).  

Lifrarbólga getur orðið af völdum áfengisneyslu en þá verða bólgubreytingar í 

lifrinni og fylgir því oft frumudauði, í staðinn fyrir heilbrigðar lifrarfrumur myndast 

örvefur. Meðal íslenskra alkóhólista eru vægar bólgur algengar en alvarlegasta 

sjúkdómsmyndun af lifrarbólgu vegna áfengis er mjög sjaldgæf hér á landi. Alvarlegasta 

sjúkdómsmyndunin einkennist af svæsnum bólgum í lifrinni og fylgir oft hiti, gula og 

verkir. Þegar um alvarlega lifrarbólgu er að ræða hverfa þær ekki strax þegar 

viðkomandi hættir að drekka áfengi. Þegar um lifrarbólgur er að ræða er lifrarstækkun 

greinileg og mælast lifrarensím há í blóði vegna þess að þau leka úr sárunum eða úr 

dauðum lifrarfrumum út í blóðrásina (Samtök áhugafólks um áfengis- og 

vímuefnavandann, e.d.).  
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Skorpulifur er fremur sjaldgæf á Íslandi. Skorpulifur einkennist af mikilli 

bandvefsmyndun sem á sér stað í lifrinni og breytir byggingu hennar sem gerir það að 

verkum að gallvegs- og æðakerfið riðlast. Þegar þessar breytingar eiga sér stað geta þær 

valdið því að truflanir verða í heila og nýrum. Þegar um skorpulifur er að ræða breytist 

lifrin úr því að vera fiturík bólgin lifur um tvö kg að þyngd í að vera brún og fitusnautt 

líffæri um eitt kg að þyngd. Yfirleitt þróast lifrarsjúkdómar stig af stigi þar sem fitulifur 

er fyrsta stigið, lifrarbólga annað og svo síðasta stigið er skorpulifur og tekur það ferli 

oft langan tíma. Það þarf ekki alltaf að vera að sjúkdómarnir þróist stig af stigi og geta 

einstaklingar fengið skorpulifur fljótt þar sem þróunarferill sjúkdómsins getur verið 

mjög hraður hjá sumum einstaklingum og getur sjúkdómurinn þá fyrst og fremst birst 

sem skorpulifur án áberandi einkenna um lifrarbólgur. Skorpulifur er lokastig á 

alvarlegum lifrarsjúkdómi. Víða erlendis er skorpulifur algeng dánarorsök meðal 

alkóhólista (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.). Á Íslandi eru 

lifrarsjúkdómar ekki algengir og því er mikilvægt að hafa í huga hve heilaskemmdir og 

hætta á heilablóðfalli geta haft í för með sér alvarlegar afleiðingar á heilsu einstaklinga 

ásamt hjartsláttartruflunum og áhrifum áfengis á vélinda, briskirtil og maga (Samtök 

áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.). Í Bandaríkjunum eru 

lifrarsjúkdómar með algengustu sjúkdómunum, en meira en tvær milljónir manna þjást 

af lifrarsjúkdómum af völdum áfengisneyslu (National institude on alcohol abuse and 

alcoholism, 2012).   

5.4 Áhrif áfengis á hjarta og æðakerfi  

Áfengisneysla getur haft neikvæð áhrif á hjarta og æðakerfi líkamans. Hár 

blóðþrýstingur hefur verið tengdur við mikla neyslu á áfengi. Einnig getur neysla 

áfengis haft slæm áhrif á hjartað þannig að hjartavöðvi getur skaðast sem lýsir sér 

þannig að skemmdir geta orðið í hjartavöðva. Langvarandi neysla áfengis hefur einnig 

sýnt fram á hjartsláttartruflanir sem geta leitt til hjartastopps hjá einstaklingum sem eiga 

við hjartavandamál að stríða og einnig hjá þeim sem ekki eru með hjartasjúkdóma. Sýnt 

hefur verið fram á að áfengi sem neytt er í hóflegu magni getur haft jákvæð áhrif á 

hjarta og æðakerfi en aftur á móti eru neikvæðir fylgikvillar áfengisneyslu meiri heldur 

en jákvæðu áhrifin (Stainbeck, 1997). Í rannsókn Zakhari árið 1997 kemur fram að 

áfengisneysla hafi mismunandi áhrif á fólk á tvo vegu það er hvort áfengis sé neytt í 

hófi eða hvort um sé að ræða ofneyslu áfengis. Aldur og heilsa einstaklinga hefur einnig 

áhrif. Í rannsókninni kemur fram að ofneysla áfengis hefur slæm áhrif á blóðþrýsting, 
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getur skemmt hjartavöðva, valdið hjartabilun og hjartsláttartruflanir geta átt sér stað 

ásamt því að fólk fái heilablóðfall (Zakari, 1997).   

 5.5 Ónæmiskerfið 

Óhófleg drykkja veikir ónæmiskerfið og gerir þannig líkamann móttækilegri fyrir 

sjúkdómum (National institude on alcohol abuse and alcoholism, 2012). Ónæmiskerfi 

líkamans vinnur að því að verja líkamann gegn skaðlegum áhrifum úr umhverfi okkar. 

Það samanstendur af mismunandi líffærum, frumum, próteinum og sýrum frá 

taugakerfinu og er eitt flóknasta kerfi líkamans (German Institute for Quality and 

Efficiency in Health Care, 2011). Hægt er að líkja ónæmiskerfinu við her sem ver 

líkamann fyrir sýkingum og sjúkdómum. Kerfinu er skipt upp í tvennt en það er 

meðfæddur eiginleiki þess og svo aðlögunarhæfni ónæmiskerfisins. Áfengi veikir 

ónæmiskerfið og langvarandi áfengisneysla dregur úr getu hvítu blóðkornanna til að 

vinna á bakteríum. Langvarandi drykkja áfengis gerir það að verkum að skert 

framleiðsla á efninu cytokines veldur því að annað hvort of mikil eða of lítil framleiðsla 

verður á efninu. Of mikil framleiðsla á þessu efni getur valdið vefjaskemmdum en of 

lítil framleiðsla veldur því að líkaminn er móttækilegri fyrir sýkingum (National 

institude on alcohol abuse and alcoholism, 2012). Alkóhólistar eru líklegri til að fá 

lungnabólgu og berkla vegna þess að þeir eru með veikara ónæmiskerfi en þeir sem 

drekka áfengi í hófi eða þeir sem ekki neyta áfengis (National institude on alcohol abuse 

and alcoholism, 2012).   

6. Áfengi og íþróttir  

Áfengi hefur verið tengt íþróttamönnum frá forni tíð og er það langalgengasta efnið sem 

íþróttamenn eiga til að misnota. Talsverðar líkur eru á því að með neyslu áfengis geti 

einstaklingar fundið fyrir aukaverkunum sem slæmar eru fyrir heilsu og velferð þeirra 

(O‘Brian og Lyons, 2000).    

Áfengi er orkuríkt næringarefni sem er ólíkt öðrum næringarefnum að því leyti að 

áfengi er ekki nauðsynlegt næringarefni í mataræði okkar og er áfengi ekki hluti af 

neysluvenjum meðal fjölmennra samfélaga í heiminum vegna trúarlegra þátta 

(Maughan, 2006).  

O‘Brien og Lyon (2000) greindu frá því að í ákveðnum íþróttagreinum væri meira 

um drykkju íþróttamanna en þær greinar voru ruðningur, knattspyrna og krikket. Aftur á 
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móti var minni áfengisneysla meðal íþróttamanna sem stunduðu hjólreiðar, 

hestamennsku og tennis (O‘Brien og Lyon, 2000).    

Íþróttir gera mismiklar lífeðlisfræðilegar kröfur til líkama okkar og sem dæmi um 

mismunandi líkamlegar kröfur er hafnarbolti þar sem hlaupnir eru stuttir sprettir af og til 

og maraþonhlaup sem krefst mikillar orku íþróttamanna. Áfengi getur haft áhrif á mörg 

líffærakerfi líkamans eins og taugakerfið, orkubirgðir vöðva og hjarta og æðakerfið. 

Íþróttir krefjast lærðra hreyfinga sem stjórnast af samhæfingu taugakerfis og 

áfengisneysla getur því haft hamlandi áhrif á hreyfifærni einstaklinga (Gutgesell og 

Cantenbury, 1999). 

Í rannsókn sem gerð var af Suter og Schutz kemur fram að ekki sé samræmi á 

milli þeirra niðurstaða sem þeir fengu og á rannsókn sem gerð var árið 1982 um áhrif 

áfengis á frammistöðu. Ástæðan fyrir því að rannsóknum ber ekki saman er augljóslega 

vegna nýrrar umfjöllunar um málefnið. Áfengi hefur mismunandi áhrif á einstaklinga og 

fer það eftir nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi er það magn og tegund þess áfengis sem neytt 

er, í öðru lagi eru það innri þættir svo sem mismunandi þol einstaklinga fyrir áfengi og 

svo eru það ytri þættir sem eru aðallega umhverfisþættir. Einnig er mismunur á milli 

skammtímaáhrifa og langvarandi áhrifa áfengis á líkamlega getu í íþróttum (Suter og 

Schutz, 2008).   

Áfengi hefur töluvert mikil áhrif á hegðun fólks þar sem það berst mjög hratt út í 

blóðrásina og út um allan líkamann því hefur það skjót áhrif á einstaklinginn. 

Einstaklingsbundið er hvernig hver og einn bregst við áfengisneyslu. Áhrif áfengis á 

fólk er talið vera á tvo mismunandi vegu og það er þegar hófleg drykkja er stunduð, en 

þá á fólk það til að vera glaðlegt, félagslynt og er líklegra til að taka ákvarðanir sem það 

myndi annars ekki taka undir venjulegum kringumstæðum. Þegar áfengisneyslan eykst 

þá bælast niður stöðvar í heilanum sem eru ábyrgar fyrir því hvernig hegðun fólk sýnir 

og því verður meiri hætta á að einstaklingar sýni ofbeldisfulla hegðun (Stainback, 

1997).    

 6.1 Viðhorf til áfengisneyslu í íþróttum á árum áður  

Á síðari hluta 18. aldar var alkóhól talið auka frammistöðu í íþróttum. Í keppnum þar 

sem mikil áreynsla á sér stað eða í greinum sem þarfnast hámarks átaks var 

íþróttamönnum gefið áfengi til þess að losa um hömlur og koma í veg fyrir þreytu. Um 

aldamótin var áfengisneysla meðal evrópskra íþróttamanna algeng. Dæmi voru um að 

maraþonhlauparar neyttu koníaks jafnt og þétt í gegnum hlaupið og hjólreiðamenn 
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neyttu romms og kampavíns í gegnum tuttugu og fjögurra tíma keppni. Rökin fyrir 

neyslu áfengis voru þau að hressa íþróttamanninn við og viðhalda styrk hans. Þeir sem 

stunduðu skotfimi neyttu áfengis til þess að draga úr kvíða og til að bæta frammistöðu 

(Stainback, R., D.1997). Fyrir árið 1968 var áfengi flokkað til lyfjamisnotkunar af 

Alþjóðlega Ólympíusambandinu, en á ólympíuleikunum í Munich árið 1972 var áfengi 

samt ekki á bannlista yfir ólögleg efni. Þó að á þessum tíma hafi íþróttamenn notað 

áfengi sér til framdráttar sýna rannsóknir það að áfengi hefur ekki frammistöðubætandi 

áhrif á íþróttafólk (Stainback, R., D.1997).  

Talið var fyrr á tímum að áfengi hefði frammistöðubætandi áhrif á árangur en ekki 

hafa fundist neinar sannanir fyrir því. Talið var að aukið sjálfstraust íþróttamanna myndi 

hljótast af áfengisdrykkju, jákvæð áhrif á hjarta og æðakerfi, hún drægi úr skjálfta 

líkamans og streitu. Í dag eru mjög fáir íþróttamenn sem neyta áfengis til bættrar 

frammistöðu og árangurs í íþrótt sinni (Maugan og Burke, 2002).  

Í rannsóknum má sjá mikilvægar niðurstöður þess að verri frammistaða á sér stað. 

Áfengi mun hafa áhrif á hitastjórnun líkamans meðan á æfingum stendur í köldu veðri. 

Áfengi mun ekki bæta frammistöðu heldur mögulega minnka virkni vöðva. American 

College of Sports Medicine (ACSM) hefur gefið til kynna að í Bandaríkjunum sé 

alkóhól eitt þeirra efna sem eru misnotuð hvað mest, ásamt því að eiga stóran þátt í 

slysum. Einnig eru neikvæð áhrif alkóhóls á líffæri svo sem á lifur, hjarta, heila og 

vöðva. Hefur ACSM því séð til þess að auka áherslu á að fræða íþróttamenn, þjálfara og 

þá sem koma að íþróttum og einnig almenning um þau neikvæðu áhrif sem alkóhól 

hefur á frammistöðu og hve slæm áhrif langtímaneysla áfengis hefur á líkamann 

(Stainback, R., D. 1997).  

6.2 Áhrif áfengis á afköst og frammistöðu í íþróttum  

Áfengi er ekki örvandi lyf eins og margir kunna að halda. Neysla áfengis hægir á virkni 

miðtaugakerfisins sem hefur áhrif á heilastarfsemi ásamt því að hafa slæm áhrif á  

samhæfingu, einbeitningu og hún hægir á viðbragðstíma þegar þarf að bregðast við 

snöggum og óvæntum aðstæðum til dæmis í leik (Australian Institude of Sport, 2009). 

Ósamræmi hreyfinga er mjög stór hluti vímunnar af völdum áfengis. Þá hefur verið sýnt 

fram á það að snöggar hreyfingar og sjón fari að skerðast strax við 0,2 til 0,3 prómill 

(Þorkell Jóhannesson, 1999). Þegar áfengis er neytt í litlu magni eða í hófi hefur neyslan 

neikvæð áhrif á flesta þá þætti sem þarf til að standa sig vel í íþróttum, eins og á 
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viðbragðstíma, samhæfingu augna og handa, nákvæmni og jafnvægi, ásamt fín- og 

grófhreyfingum (Stainback, 1997). 

Samkvæmt rannsókn Kendrick og félaga (1993) sem gerð var á vönum 

hlaupurum, en þeir voru látnir neyta áfengis áður en æfing fór fram, urðu niðurstöður 

þær að þeir mældust með hraðari hjartslátt og lægri blóðsykur, ásamt því að eiga í 

erfiðleikum með að klára hlaupið (Kendrick og félagar, 1993).   

 Í íþróttagreinum sem byggja mikið á þreki og úthaldi s.s. í langhlaupum og 

ýmsum boltagreinum skipta vökvabirgðir líkamans miklu máli. Ef áfengisneysla á sér 

stað kvöldið fyrir æfingu eða keppni getur líkaminn þjást af vökvaskorti daginn eftir 

sem leiðir til slakari frammistöðu íþróttamanns (Gutgesell og Canterburry, 1999). Í 

rannsókn Gutgesell og Canterburry kemur fram að áfengisneysla hefur þau neikvæðu 

áhrif að ætla má að verri frammistaða eigi sér frekar stað vegna vökvaskorts heldur en 

orkubirgða. Einnig þegar verið er að æfa í köldu veðurfari þá getur áfengi haft slæm 

áhrif á líkamshita og kemur fram í rannsókninni að karlmenn sýndu meiri hitamun í 

köldu veðurfari heldur en konur (Gutgesell og Canterburry, 1999). Í rannsókn Lacoultre 

og Schutz (2008) á vönum hjólreiðamönnum þar sem þeir neyttu lítils magns af 

áfengum drykk áður en þeir framkvæmdu prófið, sem samanstóð af 60 mínútna 

hjólaæfingu, voru niðurstöður á þá leið að afköst þátttakenda voru markvisst minni þar 

sem þeir höfðu minna úthald. Það leiddi til slakari frammistöðu en aukið álag á hjarta og 

æðakerfi ásamt sálfræðilegri áhrif á líkmlega virkni getur útskýrt lakari frammistöðu 

(Lacoultre og Schutz, 2008).  

6.3 Skammtímaáhrif áfengis 

Skammtímaáhrif áfengis á íþróttamenn er einbeitingarskortur, jafnvægisleysi, 

svefntruflanir og vökvatap. Svefntruflanir hafa slæm áhrif á frammistöðu íþróttamanna, 

en vegna þreytu er íþróttamaðurinn orkulítill og á erfitt með að halda einbeitingu. 

Vökvatap getur haft þær neikvæðu afleiðingar á líkamann að myndun mjólkursýru 

eykst, að þykknun verður á blóði, stjórnun á hitastigi líkamans skerðist ásamt því að 

líkaminn á erfiðara með að taka upp næringu til vöðvanna. Andleg áhrif sem verða 

vegna áfengisneyslu hamla getu til þess að taka réttar ákvarðanir ásamt því að hafa áhrif 

á einbeitingu og athygli (Sports Medicine Information, e.d.). Þegar lifrin er að brjóta 

niður alkóhólið þá getur hún ekki sett eins mikinn glúkósa út í blóðið og líkaminn þarf 

og því verður blóðsykurinn lægri. Við æfingar þarfnast líkaminn stórs hlutfalls 
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blóðsykurs til þess að gefa honum orku. Því leitar líkaminn í fituna í líkamanum sem 

gefur ekki eins mikla orku og glúkósi (Drinkaware, 2013). 

 Í rannsóknum sem hafa verið gerðar á íþróttum og vímuefnum þá eru ungmenni 

sem stunda skipulagt íþróttastarf líklegri til að forðast neyslu áfengis og vímuefna. Hins 

vegar getur áfengisneysla fullorðinna íþróttamanna verið meiri en hjá þeim sem ekki 

stunda íþróttir ásamt því að þá eru íþróttamenn undir áhrifum áfengis líklegri til þess að 

keyra undir áhrifum og sýna óábyrga hegðun. Íþróttamenn sem stunda hópíþróttir eru 

taldir neyta meira áfengis en þeir sem eru í einstaklingsíþróttum, en hjá mörgum 

íþróttamönnum er áfengis einungis neytt við að fagna, eins og t.d. eftir leiki eða keppni 

(Australian Institude of Sport, 2009).  

 Þegar skoðað er betur hvaða áhrif áfengisneysla hefur á getu íþróttamanna þá 

er ýmislegt sem íþróttamenn ættu að huga að. Áfengisneysla getur haft þau áhrif á 

hreyfifærni einstaklinga að samhæfing augna og handa skerðast ásamt því að nákvæmni 

og jafnvægi minnkar (Gutgesell og Canterburry, 1999).  

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á áhrif áfengis á frammistöðu 

einstaklinga á æfingum. Hins vegar er ástæða til að halda að mikil neysla áfengis geti 

haft hamlandi áhrif á frammistöðu eða æfingar sem þarfnast mikils úthalds vegna áhrifa 

á efnaskipti hjarta og æðakerfis og hitastjórnun líkamans. Einnig hefur áfengisneysla 

áhrif á frammistöðu þar sem einstaklingar þurfa að nýta viðbragðstíma, fínhreyfingar, 

örvunarstig og dómgreind (Maughan, 2006). Þá hefur áfengisneysla þau áhrif á 

frammistöðu að íþróttamenn eiga erfiðara með að bregðast hratt við áreitum og taka 

skjótar ákvarðanir, ásamt því að eiga erfiðara með að sýna fram á góða færni í íþrótt 

sinni (Maughan, 2006).  

Hreyfingar verða ónákvæmari og einnig verður jafnvægi lélegt. Áhrifin sem 

þessar afleiðingar hafa á íþróttamanninn eru að tækni, hraði, þol og samhæfing verður 

mun lélegri en íþróttamaður er vanur (Þórdís Gísladóttir og Þráinn Hafsteinsson, 2001).  

Þegar áfengis er neytt í litlu magni virðist sem svo að það hafi ekki mikil áhrif á 

vöðvastyrk og kraft. Ætla má þó að áfengisneysla hamli frammistöðu íþróttamanns 

vegna þess að hún dregur úr þoli/úthaldi, en einnig vegna áhrifa áfengisins á efnaskipti, 

hjarta og æðakerfis ásamt hitastjórnun líkamans. Þá hefur hún áhrif á sjálfa getu 

íþróttamannsins; viðbragðstíma, fínhreyfingar, örvunarstig og dómgreind, en allt eru 

þetta mikilvægir þættir í íþróttum (Maughan, 2006).  
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6.4 Áhrif áfengisneyslu á endurheimt íþróttamanna 

Þegar íþróttamenn hafa lokið æfingu eða keppni hefur vökvatap átt sér stað í líkamanum 

eftir áreynslu. Mikilvægt er að íþróttamaður jafni út vökvatap sitt eftir æfingu eða 

keppni. Algengt er að úrslitum í keppni eða leik sé fagnað strax að leik loknum með 

neyslu áfengis. Þá hafa íþróttamenn orðið fyrir vökvatapi meðan á leik stendur, ásamt 

því að hafa ekki borðað neitt af viti þegar þeir verða fyrir áhrifum áfengisins (Maughan 

og Burke, 2002).    

Í rannsókn Burke og félaga (2003) var kannað hvort áfengisneysla og neysla 

kolvetnaríkrar fæðu hafði áhrif á endurheimt íþróttamanna. Þeir greindu frá áhrifum 

áfengisneyslu á glýkógenbirgðir líkamans eftir átta klukkustundir og 24 klukkustundir 

af endurheimt eftir langa hjólaæfingu sem gekk á glýkógenbirgðir líkamans. 

Þátttakendur í rannsókninni voru fengnir til þess að neyta þriggja mismunandi tegunda 

matar, eftir erfiða æfingu sem gekk á glýkógenbirgðir líkamans. Fyrst var kolvetnaríkur 

matur til að hámarka endurheimt íþróttamanna. Þá voru kolvetni minnkuð í fæðunni og 

áfengi bætt við hana, þar sem um 210 g af kolvetnum úr fæðu var skipt út fyrir 120 g af 

alkóhóli. Þriðja tegundin af mat í rannsókninni var kolvetnaríkt fæði ásamt því að 

áfengis var neytt þar sem 120 g af alkóhóli var bætt við hátt hlutfall af kolvetnaríkri 

fæðu. Niðurstöður voru á þá leið að við neyslu á kolvetnaríka matnum var ekki hægt að 

sjá nein merki um að áfengisneyslan hafi stuðlað að því að minna var af 

glýkógenibirgðum í vöðvum. Það var lítil en ekki mikil minnkun eftir átta klukkustunda 

endurheimt en engin eftir 24 tíma endurheimt. Hins vegar var mikill munur á 

einstaklingunum sem tóku þátt í rannsókninni þar sem líkaminn gat í sumum tilfellum 

ekki bætt upp glýkógenbirgðirnar eftir daglegar æfingar ef áfengis var neytt (Burke, 

Collier, Broad, Davis, Martin, Sanigorski og Hargreaves, 2003). 

7. Íþróttamaðurinn og áfengisneysla 

Áfengi hefur ávallt fylgt íþróttum í gegnum tíðina. Mikið er um að bruggverksmiðjur og 

önnur fyrirtæki sem framleiða áfenga drykki séu styrktaraðilar íþróttaliða, en það er t.d. 

algengt í knattspyrnu. Leikjum og keppnum er fagnað með áfengisdrykkju en einnig 

geta íþróttamenn notað áfengi eftir að hafa spilað illa eða eftir að hafa mistekist í keppni 

eða á æfingu. Þegar þessir hlutir eru skoðaðir eru íþróttamenn lítið frábrugðnir öðru 

fólki í samfélaginu sem neytir áfengis á sama hátt við hinar ýmsu aðstæður. Munurinn 

er hins vegar sá að samfélagið tekur eftir því þegar þekktir íþróttamenn nota áfengi til 
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að láta sér líða betur því þeir eru líklegir til að fá umfjöllun í fjölmiðlum (Maughan, 

2006). 

Samkvæmt rannsókn Nelson og Wechsler (2000) sem gerð var á íþróttamönnum í 

framhalds- og háskólum í Bandaríkjunum kemur fram að íþróttamenn eru líklegri til 

þess að neyta áfengis en aðrir nemendur í háskólum. Í rannsókninni skilgreindu þeir 

áfengisdrykkju sem fimm áfenga drykki á einum sólarhring síðustu tvær vikur fyrir 

karlmenn en fjóra drykki fyrir konur. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

íþróttamenn eru líklegri til þess að neyta áfengis oftar og í meira magni en aðrir 

nemendur sem ekki stunda íþróttir. Einnig kemur þar fram að niðurstöður 

rannsóknarinnar séu í samræmi við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessum 

málefnum (Nelson og Wechsler, 2000). Það er ekkert sem bendir til þess að áfengi bæti 

árangur í íþróttum en hins vegar ef áfengis er neytt meðan á æfingu stendur, rétt fyrir 

æfingu eða í miklu magni kvöldinu áður getur það haft hamlandi áhrif á frammistöðu. 

Einnig er misjafnt eftir einstaklingum hvernig líkami þeirra bregst við áfengisneyslu 

(Burke og Maughan, 2000). Í rannsókn Garry og Morrissey (2000) sem gerð var í 

amerískum skólum benda þeir á að meiri líkur eru á því að áfengis sé neytt í 

hópíþróttum en hjá þeim sem ekki taka þátt í íþróttum (Garry og Morrissey, 2000). 

Rannsókn O‘Brien og félaga (2005) á óhóflegri áfengisneyslu nýsjálenskra nema sýndi 

fram á hærri tíðni á óhóflegri áfengisneyslu meðal toppíþróttamanna (O‘Brien og 

félagar, 2005).  

Vegna þess hve oft í viku afreksíþróttamenn æfa kemur það fyrir að þeir neyti 

áfengis þegar þeir eiga að mæta til æfinga daginn eftir (Maughan og Burke, 2002). 

Rannsókn var gerð á áströlskum ruðningsleikmönnum þar sem þeir mættu á 

morgunæfingu eftir að hafa spilað leik kvöldið áður. Þegar þeir voru mældir kom í ljós 

að 34% leikmannanna mældust með alkóhól í blóði og voru 10% þeirra yfir þeim 

viðmiðunarmörkum sem gilda um akstur bifreiða (Maughan, 2006). 

8. Áfengi og næring  

Áfengi er ekki góður næringargjafi fyrir einstaklinga, í hverju grammi af alkóhóli eru 

sjö hitaeiningar. Þar sem lifrin er eina líffærið sem getur brennt alkóhólinu er áfengi 

ekki heppilegur orkugjafi fyrir íþróttamenn því vöðvar líkamans geta ekki nýtt þennan 

orkugjafa (Maughan, 2006). Alkóhól er bæði eiturlyf sem og einn af fjórum orkugjöfum 

líkamans; áfengi, kolvetni, prótein og fita. Eins og fram hefur komið inniheldur áfengi 
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sjö hitaeiningar, kolvetni og prótein innihalda fjórar hitaeiningar og fita inniheldur níu 

hitaeiningar. Næringargildi áfengis sem fæðutegundar er takmarkað vegna þess að lifrin 

er nánast eina líffærið sem vinnur úr áfenginu. Flaska af rauðvíni eða hvítvíni inniheldur 

oft 12% af áfengi og lítil 120 g flaska hefur að geyma 840 kaloríur. Lifrin getur einungis 

unnið úr 100 mg/kg þannig að ef um 70 kg maður neytir vínflöskunnar vinnur líkaminn 

úr sjö grömmum á klukkustund (Maughan, 2006).    

Í áfengi vantar mikilvæg næringarefni svo sem eggjahvítuefni, fitu, steinefni og 

vítamín. Þegar einstaklingur neytir áfengis í óhóflegu magni þá getur afleiðingin orðið 

sú að viðkomandi þjáist af vannæringu og vítamínskorti, hann vantar aðallega thiamin 

og B12. Ásamt vítamínskorti og vannæringu fylgja oft meltingartruflanir vegna 

magabólgna og bólgna í briskirtli og skeifugörnum (Samtök áhugafólks um áfengis- og 

vímuefnavandann, e.d.).  

9. Áhrif áfengis á meiðslahættu í íþróttum 
Þegar íþróttamenn neita áfengis er meiri hætta á meiðslum og fylgikvillum því áfengi 

eykur blæðingu og bólgur í vefjum sem þarfnast lengri bataferlis. Áfengi deyfir niður 

sársauka og þar af leiðandi fær viðkomandi ekki viðeigandi meðferð við meiðslum á 

þeim tíma sem hann þarfnast þess. Það gerir það að verkum að bataferlinu seinkar 

(Maughan og Burke, 2002).   

Í rannsókn O‘Briens og Lyons kemur fram að áfengisneysla íþróttamanna veldur 

aukinni hættu á meiðslum. Samkvæmt rannsókninni er meiðslatíðni hjá þeim sem 

drekka áfengi um 54,8% en einungis 23,5% hjá þeim sem ekki neyta áfengis. Ástæður 

þess er hægt að rekja til þeirra áhrifa sem timburmenn hafa á einstaklinga. Sýnt hefur 

verið fram á að þegar timburmenn hrjá íþróttamenn verður frammistaða þeirra slakari 

eða um 11,4% slakari en venjulega (O´Brien og Lyon, 2000). Aukin hætta á meiðslum 

og alvarlegri meiðsli geta orðið vegna þess að einstaklingar taka meiri áhættu eftir að 

hafa neitt áfengis en þeir myndu annars gera undir venjulegum kringumstæðum 

(O‘Brien, 1993).  

Meðal atvinnumanna í íþróttum í dag er mjög sjaldgæft að þeir séu undir áhrifum 

áfengis meðan á keppni eða æfingu stendur. Hins vegar þegar íþróttamenn mæta á 

æfingu daginn eftir að hafa neytt óhóflegs magns áfengis getur viðkomandi mælst með 

lítils háttar alkóhólmagn í blóði (Maughan, 2006). Þegar íþróttamenn meiðast sem leiðir 

til þess að viðkomandi eru lengi frá æfingum, eins og eftir aðgerðir, þá getur verið 
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freistandi fyrir þessa einstaklinga að neyta meira áfengis, en þeir eru vanir, því þeir 

þurfa ekki að passa sig á að vera í góðu standi fyrir ákveðinn leik eða keppni. Þetta 

getur leitt til þess að líkamlegt ástand íþróttamannsins versnar sem getur haft slæm áhrif 

á vöðva og vefi líkamans (Maughan, 2006).  

       10.Fræðsla og forvarnir  

Í rannsókn Nelson og Wechsler (2000) sem gerð var á háskólanemum í Bandaríkjunum 

um áfengisneyslu íþróttamanna kom í ljós að íþróttamenn innan háskólanna hlutu meiri 

fræðslu um áfengisneyslu, til að draga úr drykkju íþróttamanna, heldur en samnemendur 

þeirra sem ekki stunduðu íþróttir. Þrátt fyrir að íþróttamennirnir fengu meiri fræðslu 

voru þeir jafn líklegir og samnemendur þeirra, sem ekki höfðu hlotið fræðslu, til þess að 

neyta áfengis í óhófi. Þegar skoðað var hlutfall þeirra íþróttamanna sem drukku áfengi 

óhóflega er ljóst að þær aðferðir sem notaðar eru í fræðslu, þar sem áhersla er lögð á 

áhættuþætti áfengis, eru ekki nógu skilvirkar til þess að draga úr áfengisneyslu þeirra 

(Nelson og Wechsler, 2000). Íþróttamenn eru mjög sýnilegir í samfélaginu og því er 

öflug forvarnarleið að nýta þá við fræðslu um hvernig hægt sé að bæta lífsstíl sinn í stað 

þess að einblína eingöngu á hvaða áhrif áfengi hefur á heilsu og frammistöðu (Burke og 

Maughan, 2000). 

11.Rannsókn á knattspyrnumönnum vorið 2012 

Rannsókn sem Brynjar Þór Magnússon gerði (2012) fjallaði um áfengisneyslu 

knattspyrnumanna á Íslandi. Í þeirri rannsókn kannaði hann viðhorf og neyslumynstur 

knattspyrnumanna í úrvalsdeild, fyrstu og annari deild, en aðeins verður fjallað um 

niðurstöðu þátttakenda í úrvalsdeild í þessu verkefni. Þegar áfengisneysla 

knattspyrnumanna er skoðuð kemur í ljós að 86% úrvalsdeildarmanna höfðu drukkið 

áfengi. Það aldursbil sem algengast var að knattspyrnumenn hófu áfengisneyslu var 

undir 18 ára aldri, eða 64% en enginn af þeim sem höfðu drukkið áfengi byrjaði að 

neyta þess eftir 21 árs aldur. Þegar áfengisneysla síðustu 12. mánuði er skoðuð þá var 

55% sem drukku eitt glas af áfengum drykk að minnsta kosti einu sinni í mánuði en 

þeim fækkaði töluvert sem neyttu fimm áfengra drykkja á einum degi minnst einu sinni 

í mánuði, eða 29%. Töluverður munur var á áfengisneyslu knattspyrnumanna eftir 

tímabilum. Á hvíldartímabili leikmanna í úrvalsdeild voru 59% leikmanna sem neyttu 

fimm drykkja á einum degi einu sinni eða oftar í mánuð en aftur á móti á meðan á 
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Íslandsmóti stóð var eingöngu 11% leikmanna sem neyttu fimm áfengra drykkja á 

einum degi einu sinni eða oftar í mánuði. Samkvæmt CAGE spurningarlistanum gætu 

17% knattspyrnumanna í úrvalsdeild átt við áfengisvandamál að stríða (Brynjar Þór 

Magnússon, 2012). 
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12. Aðferðir og gögn  

12.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru eingöngu handknattleiksmenn úr efstu deild á 

Íslandi. Þátttakendur voru úr 7 af 8 liðum. Alls fengust 88 svör við spurningarlistunum 

af 129 sem gerir svarhlutfallið 68,22%. Þegar aldursskipting þátttakenda er skoðuð voru 

flestir sem tóku þátt í rannsókninni, eða 39%, á aldrinum 21 til 25 ára, 32% þeirra voru 

17 til 20 ára, 14% voru 26 til 30 ára, 13% voru 31 til 35 ára og einungis var 2% þeirra 

sem voru á aldursbilinu 36 til 40 ára.           

12.2 Mælitæki 

Til þess að safna gögnum notaði rannsakandi spurningalista sem innihélt 21 spurningu. 

Spurningarnar voru fengnar úr spurningarlista sem Brynjar Þór Magnússon gerði með 

hans leyfi en hann hannaði listann fyrir rannsóknar á Áfengisneyslu knattspyrnumanna á 

Íslandi vorið 2012 (Brynjar Þór Magnússon,2012). Þær spurningar sem lagðar voru fyrir 

þátttakendur saman stóðu af spurningum um aldur þátttakenda, aldur þegar þeir fyrst 

neyttu áfengis, almennt um áfengisneyslu, viðhorf þeirra um hvort áfengi hefði áhrif á 

frammistöðu og meiðsl, hvort þeir hefðu upplifað ýmsa fylgikvilla sem áfengisneysla 

getur haft á fólk. Síðasta spurningin var úr CAGE spurningalistinn hefur þann tilgang að 

kanna hvort einstaklingar eiga við áfengisvandamál að stríða. Hann var gefinn út af 

John Ewing árið 1984. Spurningalistinn er einstaklega einfaldur og auðvelt er að muna 

spurningarnar. Spurningarnar eru einungis fjórar og hefur spurningalistinn gengt stóru 

hlutverki í að greina áfengisvandamál hjá einstaklingum. Spurningarnar fjórar hljóða 

svo; Hefur þú einhvertíma (1) fundist þú þurfa að minnka áfengisdrykkju þína; (2) verið 

pirraður yfir því að fólk er að setja út á drykkju þína; (3) haft samviskubit út af drykkju; 

og (4) fengið þér áfengi þegar þú vaknar að morgni til að losa þig við timburmenn 

 til  að  laga  taugakerfið?  

Ef einstaklingar svara tveimur til þremur spurningum af fjórum játandi er líklegt að þeir 

eigi við einhverskonar áfengisvandamál að stríða. Ef einstaklingar svara öllum fjórum 

spurningunum játandi er um raunverulegt áfengisvandamál að ræða (O´Brien, 2008). 

Sjá spurningarlista í viðhengi nr 2 Spurningarlistinn var settur á rafrænt forms inn í 

google forms og sendur á þátttakendur með tölvupósti.  

Til þess að vinna úr niðurstöðum var tölfræðiforritið SPSS notað til að fá betri 

hugmyndir um hvernig svörun þátttakandanna  og til að fá skýrar niðurstöður. Til að 

búa til töflur og myndir var notað forritið Exel.  
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12.3 Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar var á þann veg að í apríl 2013 var haft samband við 

þjálfara liðana sem tóku þátt í rannsókninni bæði með því að senda þeim tölvupóst (Sjá 

viðhengi nr 2) ásamt því að hringja í þá til að kynna fyrir þeim rannsóknina. Frekar 

erfiðlega gekk að ná á suma þjálfarana því einnig sendur póstur til formanna félagana til 

að útskýra tilgang rannsóknarinnar. Einnig var haft samband við leikmenn, annars vegar 

með tölvupósti og hins vegar í gegnum sameiginlega fésbókar síðu liða þeirra, þar sem 

rannsóknin var kynnt og þeir beðnir um að svara spurningarlistanum. Spurningarlistinn 

var opinn í eina viku frá 18. apríl til 25. apríl 2013.  

12.4 Úrvinnsla/greining 

Í þessari rannsókn er notast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem stuðst er við 

spurningarlista ásamt því að greina niðurstöður spurningarlista með tölfræðiforritinu 

SPSS. Þegar svör höfðu borist voru þá öll gögn sett inn í tölfræðiforritið SPSS, þar voru 

spurningarnar keyrðar saman til að fá betri sýn og ítarilegri niðurstöður. Myndir og 

töflur voru gerðar í forritinu Exel og setta inn í niðurstöðukafla rannsóknar.     
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13. Niðurstöður 

Mikill meirihluti þátttakenda, 86% sögðust einhvern tímann hafa drukkið áfengi og sami 

fjöldi taldi sig vera fyrirmynd yngri handknattleiksmanna.   

 Mynd 1. sýnir á hvaða aldri þátttakendur byrjuðu að neyta áfengis. Flestir 

þátttakendur byrjuðu að neyta áfengis við 17 ára aldur eða 22% (19), næst á eftir voru 

þeir sem byrjuðu að neyta áfengis 15 ára og yngri eða 20% (18), þeir sem byrjuðu að 

neyta áfengis 16 ára voru 17% (15). Sjá má að 59% (52) þátttakenda byrjuðu að neyta 

áfengis 17 ára eða yngri. Þeir sem byrjuðu að neyta áfengis 18 ára og eldri voru 27% 

þátttakenda, þá voru 13% (11) sem byrjuðu áfengisneyslu 18 ára, 10% (9) byrjuðu 

áfengisneyslu 19 ára, 3% (3) um tvítugt og aðeins einn einstaklingur 21 árs eða eldri 

sem gerir 1%. Alls voru 14% (12) sem aldrei höfðu neytt áfengis.       

 

Mynd 1. Aldur þátttakenda þegar þeir byrja að neyta áfengis  

Mynd 2. sýnir svör við tveim spurningum þær voru hversu oft á síðustu 12. mánuðum 

hafa þátttakendur neytt minnst eitt glas af áfengum drykk ásamt því hversu oft ef 

nokkurn tíman hafa þátttakendur neytt að minnsta kosti fimm áfengra drykkja. Þegar 

skoðað er hve oft þátttakendur neyttu minnst eitt glas af áfengum drykk á síðustu 12. 

mánuðum má sjá að í 42% (37) tilvika var áfengis neytt einu sinni til þrisvar í mánuði 

en 29% (25) hafði neytt minnst fimm áfengra drykkja á sama tímabili. Þá var 14% (12) 

af þátttakendum sem aldrei höfðu drukkið áfengi. Lítill hluti, 15%, hafði aldrei drukkið 

áfengi eða ekki síðustu 12. mánuði.   
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Mynd 2. Tíðni áfengisdrykkju síðustu 12. mánuði 

 

Um 48% (42) þátttakenda hafa spilað leik fyrir Unglingalandslið HSÍ en 52% (46) 

svöruðu  því neitandi. Þegar spurt var út í hvort þjálfarar settu reglur varðandi 

áfengisneyslu leikmanna á síðasta tímbili kom í ljós að í 57% (50) svöruðu að ekki hafi 

verið settar neinar reglur í sambandið við áfengisneyslu þeirra, en 43% (38) svörðuðu 

því játandi. Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir hafi mætt á æfingu undir áhrifum 

áfengis kom í ljós að 90% (79) þeirra höfðu aldrei mætt á æfingu undir áhrifum en 

aðeins 10% (9) svöruðu því játandi. Einnig voru þátttakendur spurðir hvort þeir hafi 

einhvern tíman á ferlinum brotið reglur varðandi áfengisneyslu sem þjálfari þeirra hafi 

sett þeim. Þegar niðurstöður eru skoðaðar kom í ljós að þeir sem játuðu því að hafa 

brotið reglur þjálfarans voru 42% (37), þeir sem ekki höfðu brotið reglur um 

áfengisneyslu voru 48% (42) og þeir sem sögðu að þeim hafi aldrei verið settar neinar 

reglur um áfengisneyslu voru 10% (9). Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir hafi 

mætt á æfingu undir áhrifum áfengis svöruðu aðeins 10% (9) því játandi.  

 Mynd 3. sýnir viðhorf þátttakenda á hversu mikið eða lítið þeir töldu áfengi 

hafa áhrif á frammistöðu þeirra. Þar má sjá að 64% (55) töldu áfengisneyslu hafa mjög 

eða frekar mikil áhrif á frammistöðu sína en 20% (17) taldi áhrifin vera frekar lítil eða 

mjög lítil. Einnig má sjá á mynd 3. að 43% (38) töldu áfengisneyslu hafa mjög mikil 

eða frekar mikil áhrif á meiðsl en hins vegar töldu 27% (23) áhrifin vera frekar lítil eða 

mjög lítil.  
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Mynd 3. Hversu mikið eða lítið handknattleiksmenn töldu áfengisneyslu hafa áhrif á frammistöðu annars vegar og 
íþróttameiðsl hinsvegar.  

Mynd.4 sýnir svör við þremur spurningum þær eru hvort að þátttakendur hafi 

upplifað sektarkennd eða eftirsjá vegna drykkju sinnar, hvort þátttakendur hafi ekki 

getað hætt drykkju eftir að hafa á annað borð verið byrjaðir að drekka ásamt því hvort 

þátttakendur upplifðu að hafa ekki munað eftir atvikum kvöldið áður sökum drykkju. Í 

Töflu 1. má sjá langflestir hafa ekki átt í vandræðum með að hætta drykkju eftir að hafa 

neytt áfengis eða um76% (67), um 9% (8) sögðust ekki geta hætt áfengisneyslu. Rúmur 

helmingur 56% (49) töldu að þeir hefðu aldrei fundið fyrir því sektarkennd eða eftirsjá 

eftir drykkju, um 26% (23) sögðust finna fyrir því mánaðarlega eða sjaldnar. Svipaður 

fjöldi eða 52% (46), höfðu aldrei lent í því að muna ekki hvað gerðist kvöldið áður eftir 

áfengisneylsu þeirra, en 31% svöruðu því að þeir lendi í því mánaðarlega eða sjaldnar.  
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Mynd 4. Svarhlutfall við spurningum hvort þátttakendur hefðu einhvern tíman upplifað sektarkennd eða eftirsjá 
af drykkju sinni, hvort þátttakendur hefðu ekki munað kvöldið áður og hvort þátttakendur hefðu einhvern tíman 
ekki getað hætt að drekka. 

 Mynd 5. Sýnir svör við spurningum um áfengisneyslu þátttakenda á 

Íslandsmótinu 2012-2013 og þar má sjá að 50% (44) neyttu aðeins fimm drykkja á einu 

degi mánaðarlega eða sjaldnar, um 19% (17) neyttu fimm drykkja á einu kvöldi einu 

sinni til þrisvar sinnum í mánuði og 17% (15) aldrei yfir keppnistímabilið. 

 

Mynd 5. Tíðni áfengisdrykkju á meðan á síðasta Íslandsmóti stóð (2012-2013).  
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 Mynd 6. sýnir áfengisneyslu á undirbúningstímabili og þar má sjá að 33% 

neyttu að minnstakosti fimm áfengra drykkja á einum degi mánaðarlega eða sjaldnar, 

um 28% (25) neyttu minnst fimm áfengra drykkja einu sinni til tvisvar í mánuði og um 

15% (13) þrisvar til fjórum sinnum í mánuði. 

 

Mynd 6. Hversu oft, ef nokkurn tíman, á undirbúningstímabilinu fyrir mót 2012-2013 drakkst þú á einum degi að 
minnsta kosti 5 áfenga drykki? 

Tafla 1. Sýnir hve margir svöruðu CAGE spurningarlistanum og þar má sjá að meiri 

hlutinn, eða 76,1% (67) fannst ekki að þeir þyrftu að draga úr áfengisneyslu sinni, 

73,9% (65) neitaði því að hafa liðið illa eða fengið sektarkennd vegna áfengisneyslu 

sinnar. Þá svöruðu 87,5% (77) að þeir hafi fengið sér áfengi að morgni til til að losa sig 

við timburmenn.   

Tafla 1. CAGE spurningar svör þátttakendur. 

    Já Nei 

Ekki 

svarað 

CAGE Spurningalistinn  N (%) N (%) N (%) 

Hefur þér fundist að þú þyrftir að draga úr drykkjunni? 20 (22,7) 67 (76,1) 1 (1,1) 

 

Hefur fólk gert þér gramt í geði með því að setja út á drykkju 

þína? 12 (13,6) 75 (85,2) 1 (1,1) 

 

Hefur þér einhvern tímann liðið illa eða haft sektarkennd 

vegna drykkju? 22 (25) 65 (73,9) 1 (1,1) 

 

Hefur þú einhvern tímann fengið þér áfengi að morgni til að 

losana við timburmenn? 

 

 

10 (11,4) 77 (87,5) 1 (1,1) 
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Á mynd 7. má sjá hlutfall þeirra einstaklinga sem svöruðu hvort einhver af CAGE 

spurningunum átti við þá. Sjá má að 58% (51) þátttakenda svaraði að engin af CAGE 

spurningunum átti við þá, um 21,6% (19) svöruðu að ein spurning átti við þá. Ef 

einstaklingar svara tveimur til þremur jákvæðum svörum gefur það tilkynna að 

viðkomani gæti átt við áfengisvandamál að stríða. Ef einstaklingur svara öllum fjórum 

valmögurleikunum játandi þá á sá einstaklingur við áfengisvandamál að stríða. Á mynd 

7. Kemur í ljós að 15,9% (14) svara tveimur eða þremur valmögurleikum jákvætt bendir 

til að um áfengisvandamál sé að ræða. Í lokinn má sjá að 3,4% (3) svara öllum 

valmögurleikum jákvætt en þeir einstaklingar eiga við raunverulegt áfengisvandamál að 

stríða.  

 

 Mynd 7. Hversu margir þátttakendur svöruðu jákvætt svarmögurleikum úr CAGE spurningarlistanum.  
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14. Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að leitast við svörum við rannsóknarspurningum en þær 

voru eftirfarandi. Að athuga hvort munur væri á áfengisneyslu handknattleiksmanna og 

annarra Íslendinga. Að athuga hvort munur sé á áfengisneyslu handknattleiksmanna 

eftir því hvort þeir eru á keppnis- eða hvíldartímabili. Seinasta rannsóknarspurningin var 

að kannað hvort íþróttamenn neyti minna áfengis en almenningur. 

Í þessum kafla verða niðurstöður bornar saman við niðurstöður rannsóknar sem 

Brynjar Þór Magnússon gerði á áfengisneyslu knattspyrnumanna árið 2012 (Brynjar Þór 

Magnússon, 2012). Einnig verða niðurstöðurnar bornar saman við könnun 

Lýðheilsustöðvar sem gerð var árið 2007 þar sem líðan og heilsa Íslendinga var skoðuð 

(Stefán Hrafn Jónsson, Jón Óskar Guðlaugsson, Haukur Freyr Gylfason og Dóra 

Guðrún Gylfadóttir, 2011).    

Helstu niðurstöður um áfengisneyslu handknattleiksmanna var að 86% 

þátttakenda hafði einhvern tíman á lífsleiðinni neytt áfengis en það er sama hlutfall og 

mældist hjá knattspyrnumönnum. Þó nokkur munur var á áfengisneyslu 

handknattleiksmanna eftir tímabilum, nokkuð meiri áfengisneysla var á 

undirbúningstímabili en á meðan á Íslandsmóti stóð. Mikill meirihluti þátttakenda hafði 

aldrei lent í því að geta ekki hætt drykkju þegar viðkomandi var á annað borð byrjaður 

að drekka. Þegar skoðað var hvort að þátttakendur hefðu upplifað eftirsjá eða 

sektarkennd vegna drykkju sinnar kom í ljós að meira en helmingur hafði ekki upplifað 

það. Skoðað var hvort þátttakendur hefðu upplifað að geta ekki munað frá því kvöldinu 

áður vegna áfengisneyslu kom í ljós að rúmur þriðjungur hafði upplifað það. Mikill 

meirihluti þátttakenda taldi sig vera fyrirmynd fyrir yngri handknattleiksiðkendur.  

Þegar niðurstöður rannsókna um handknattleiksmenn og knattspyrnumenn eru 

skoðaðar má sjá að meiri hluti þessara íþróttamanna byrjaði að neyta áfengis yngri en 18 

ára. Þegar hvíldartímabil og keppnistímabil eru skoðuð má sjá að áfengisneysla 

handknattleiksmanna og knattspyrnumanna er mun meiri á undirbúningstímabili en á 

keppnistímabili. Svo virðist sem íþróttamennirnir séu nokkuð meðvitaðir um að 

áfengisneysla hafi áhrif á frammistöðu þeirra. Bæði handknattleiksmenn og 

knattspyrnumenn sem drukku að minnsta kosti einn áfengan drykk einu sinni eða oftar í 

mánuði á síðustu 12 mánuðum var rúmur helmingur en þeim fækkaði töluvert þegar 

skoðað var hve margir drukku minnst fimm áfenga drykki einu sinni eða oftar í mánuði. 

Þegar svör knattspyrnu- og handknattleiksmanna í CAGE spuringarlistanum eru skoðuð 
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má sjá að nokkrir einstaklingar gætu átt við áfengisvandamál að stríða og þá voru frekar 

fáir sem áttu við raunverulegt áfengisvandamál að stríða. Með þessu má sjá að 

niðurstöður þessarar rannsóknar og rannsóknar sem gerð var vorið 2012 á 

knattspyrnumönnum (úrvalsdeildarleikmönnum) eru nokkuð sambærilegar.     

Þegar rannsóknirnar tvær eru bornar saman við almenning kemur í ljós að svipað 

hlutfall íslenskra karla eða 96% höfðu einhvern tímann neytt áfengis, en mikilvægt er að 

átta sig á því að mun breiðara aldursbil er á þátttakendum frá 18-79 ára (Stefán Hrafn 

Jónsson, Jón Óskar Guðlaugsson, Haukur Freyr Gylfason og Dóra Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2011). Þegar skoðað er hlutfall þeirra sem drekka fimm áfenga drykki 

á einum degi síðustu 12 mánuði er nokkurn veginn það sama og hjá íþróttamönnunum. 

Því má áætla að drykkja handknattleiksmanna og knattspyrnumanna í úrvalsdeild sé 

nokkuð svipuð og hjá almenning en samt sem áður koma tímabil sem íþróttamenn neyta 

minna áfengis en almenningur vegna þess að á keppnistímabilum hjá báðum hópum 

drekur töluvert úr áfengisneyslu.. Þegar viðhorf handknattleiksmanna til áhrifa 

áfengisneyslu á íþróttameiðsl kom í ljós að meirihluti þeirra taldi að áfengisneysla hefði 

hvorki né eða lítil sem engin áhrif á íþróttameiðsl en annars voru nokkuð margir sem 

töldu áfengisneyslu hafa mikil eða frekar mikil áhrif á íþróttameiðsl. Þá var meirihluti 

knattspyrnumanna (tölur úr öllum deildum) sem taldi að áfengisneysla hefði mikil eða 

frekar mikil áhrif á íþróttameiðsl. Samkvæmt Maughan og Burke (2002) eru 

íþróttamenn sem neita áfengis í meiri hættu á að verða fyrir meiðslum og öðrum 

fylgikvillum því áfengi eykur blæðingar og bólgur í vefjum og þarf af leiðandi þarfnast 

þeir einstaklingar lengri bataferlis. Ásamt þessu þá er áfengi deyfandi lyf og deyfir niður 

sársauka og eru einstaklingar því ekki að sækjast strax eftir viðeigandi meðferð við 

þeim meiðslum sem þeir hljóta (Maughan og Burke, 2002). Þessi þáttur væri jafnvel 

mikilvægur í að rannsaka betur og nota meira í forvarnarstarf hjá íþróttafélögum. 

Hinsvegar þegar viðhorf á áfengisneyslu og áhrif á frammistöðu er skoðuð þá 

svöruðu meira en helmingur þátttakenda að þeir töldu áfengisneyslu hafa mikil eða 

frekar mikil áhrif á frammistöðu. Þó nokkur munur var á áfengisneyslu eftir því hvort 

um keppnistímabil eða undirbúningstímabil var að ræða, gæti það verið vegna þessa að 

meiri en helmingur þátttakenda telja að áfengi hafi mikil eða frekar mikil áhrif á 

frammistöðu því takmarka þeir áfengisneyslu sína á meðan á keppnistímabili stendur. 

 Þegar handknattleiksmenn voru spurðir að því hvort þeir hefðu einhvern tíman á 

ferlinum mætt undir áhrifum áfengis á æfingu voru 10% sem svöruðu því játandi en 

13% knattspyrnumanna.  Eftir að íþróttamenn sem æfa mikið og spila reglulega er 
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líklegt að það komi fyrir að þeir mæti á æfingu daginn eftir að hafa neytt áfengis en þá 

er líklegt að þeir geri sér jafnvel ekki grein fyrir því að áfengi gæti mælst í blóði þeirra. 

Eins og kom fram í fræðilega hlutanum þá var gerð rannsókn á leikmönnum i 

ruðningsdeildinni í Ástralíu. Þar kom í ljós að um 10% af þeim leikmönnum sem mættu 

á æfinguna hefðu í raun ekki átt að keyra til að mæta á æfingu vegna þess að 

áfengismagn í blóði þeirra mældist yfir þeim mörkum að mega löglega aka bíl 

(Maughan, 2006).  

Áhugavert væri að kanna áfengisneyslu í einstaklings íþróttum á Íslandi og bera 

saman við þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á hópíþróttum, því rannsóknir erlendis 

hafa sýnt fram á að meiri drykkja virðist vera hjá íþróttamönnum sem stunda hópíþróttir 

(Garry og Morrissey, 2000). Þá væri einnig fróðlegt að skoða og bera munin á  

áfengisneyslu handknattleikskvenna.     
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Viðaukar 

 

1. Kynning á rannsókn  

 

BSc verkefni við Háskólann í Reykjavík: 

Áfengisneysla íþróttamanna, rannsókn gerð á áfengisvenjum handknattleiksmanna í N1 deild 

karla á Íslandi.  

Ég heiti Sunna Lind Jónsdóttir og er þriðja árs Íþróttafræðinemi við Háskólann í Reykjavík. 

Ég hef ákveðið að skrifa um áfengisneyslu íþróttamanna og gera rannsókn þar sem ég mun 

leggja spurningarlista fyrir handknattleiksmenn i efstu deild á Íslandi. Spurningarlisti verður 

sendur til leikmanna í öllum liðum í efstudeild á Íslandi í Handknattleik. Athugið að 

upplýsingar sem fást úr spurningarlistunum gætir fullum trúnaði og verður ekki hægt 

að rekja svör hvorki til liða né leikmanna.  

Markmiðið með þessari rannsókn er í raun að skoða neysluvenjur á áfengi á 

undirbúningstímabili og yfir keppnistímabil ásamt áhrifum áfengisneyslu á íþróttamenn. 

Spurningarlisti verður rafrænn og verður sendur á email til leikmanna.  

Hér með bið ég um leyfi til að fá netföngin  hjá leikmönnunum þínum, frábært væri að fá þau 

sem fyrst   

Með fyrirfram þökk 

Sunna Lind Jónsdóttir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

2.Spurningarlistinn 

 

Könnun á áfengisneyslu íþróttamanna, lögð fyrir handknattleiksmenn í efstu deild á Íslandi. 

1. Hvað ert þú gamall? 

    17-20 ára 

    21-25 ára 

    26-30 ára 

    31-35 ára 

    36-40 ára  

 

2. Í hvaða sæti endaði lið þitt í deildarkeppninni í vetur? 

    1-4 sæti 

    5-8 sæti  

 

3. Telur þú þig vera fyrirmynd fyrir yngri handknattleiks iðkendur? 

    Já 

    Nei  

 

4. Hefur þú spilað unglingalandsleik? 

    Já 

    Nei  

 

5. Myndir þú auglýsa áfenga drykki ef þú fengir greiðslu fyrir? 

    Já 

    Nei 

    Fer eftir hversu há greiðslan er  

 

6. Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að áfengisneysla hafi á frammistöðu í 

handknattleik? 
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    Mjög mikil áhrif 

    Frekar mikil áhrif 

    Hvorki né 

    Frekar lítil áhrif 

    Mjög lítil áhrif  

 

7. Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að áfengisneysla hafi á aukna áhættu á meiðslum 

handknattleiksmanna? 

    Mjög mikil áhrif 

    Frekar mikil áhrif 

    Hvorki né 

    Frekar lítil áhrif 

    Mjög lítil áhrif  

 

8. Setti þjálfarinn þinn einhverjar reglur varðandi áfengisneyslu á keppnistímabilinu 

2012-2013? 

    Já 

    Nei  

 

9. Hefur þú einhvern tíma drukkið áfengi? 

    Já 

    Nei  

 

 

 

 

10. Hvað varst þú gamall þegar þú byrjaðir að drekka áfengi? 

    15 ára eða yngri 

    16 ára 
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    17 ára 

    18 ára 

    19 ára 

    20 ára 

    21 ára eða eldri 

    Hef aldrei drukkið áfengi  

 

11. Hversu oft á síðustu 12 mánuðum hefur þú drukkið minnst eitt glas af einhverjum 

drykk sem inniheldur áfengi? 

    Daglega eða næstum daglega 

    3-4 sinnum í viku 

    1-2 sinnum í viku 

    1-3 sinnum í mánuði 

    7-11 sinnum á síðustu 12 mánuðum 

    3-6 sinnum á síðustu 12 mánuðum 

    1-2 sinnum á síðustu 12 mánuðum 

    Aldrei á síðustu 12 mánuðum 

    Hef aldrei drukkið áfengi  

 

12. Hversu oft, ef nokkurn tíma, á síðustu 12 mánuðum hefur þú drukkið á einum degi 

að minnsta kosti 5 áfenga drykki? 

    Daglega eða næstum daglega 

    3-4 sinnum í viku 

    1-2 sinnum í viku 

    1-3 sinnum í mánuði 

    7-11 sinnum á síðustu 12 mánuðum 

    3-6 sinnum á síðustu 12 mánuðum 

    1-2 sinnum á síðustu 12 mánuðum 

    Aldrei á síðustu 12 mánuðum 

    Hef aldrei drukkið áfengi  
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13. Hversu oft á síðustu 12 mánuðum hefur þú fengið þér áfengi til að komast yfir 

eftirköst drykkju? 

    Aldrei 

    Mánaðarlega eða sjaldnar  

 

14. Hversu oft á síðustu 12 mánuðum hefur þú komist að því að þú gast ekki hætt að 

drekka þegar þú varst á annað borð byrjaður? 

    Aldrei 

    Mánaðarlega eða sjaldnar 

    1-3 sinnum í mánuði 

    Vikulega 

    Daglega/nánast daglega 

    Aldrei drukkið áfengi  

 

15. Hversu oft á síðustu 12 mánuðum hefur þú fundið til eftirsjár eða sektarkenndar 

eftir drykkju? 

    Aldrei 

    Mánaðarlega eða sjaldnar 

    1-3 sinnum í mánuði 

    Vikulega 

    Daglega/nánast daglega 

    Aldrei drukkið áfengi  

 

16. Hversu oft á síðustu 12 mánuðum hefur þú ekki getað munað það sem gerðist 

kvöldið áður vegna þess að þú hefur drukkið áfengi? 

    Aldrei 

    Mánaðarlega eða sjaldnar 

    1-3 sinnum í mánuði 

    Vikulega 
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    Daglega/nánast daglega 

    Aldrei drukkið áfengi  

 

17. Hversu oft, ef nokkurn tíma, á meðan síðasta Íslandsmóti stóð (2012-2013) drakkst 

þú á einum degi að minnsta kosti 5 áfenga drykki? 

    Aldrei 

    Mánaðarlega eða sjaldnar 

    1-3 sinnum í mánuði 

    Vikulega 

    Daglega/nánast daglega 

    Aldrei drukkið áfengi  

 

18. Hversu oft, ef nokkurn tíma, á undirbúnings tímabilinu fyrir mót 2012-2013 drakkst 

þú á einum degi að minnsta kosti 5 áfenga drykki? 

    Aldrei 

    Mánaðarlega eða sjaldnar 

    1-2 sinnum í mánuði 

    3-4 sinnum í mánuði 

    Daglega/nánast daglega 

    Aldrei drukkið áfengi  

 

19. Hefur þú brotið reglu einhvern tímann á ferli þínum sem þjálfari þinn hefur sett 

varðandi áfengisneyslu ? 

    Já 

    Nei 

    Aldrei verið neinar reglur  

 

20. Hefur þú mætt undir áhrifum áfengis á æfingu? 

    Já 
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    Nei  

21. Settu kross í ferningana ef eitthvað á við um þig. Kross í ferninginn merkir jákvætt 

svar en auður ferningur neikvætt. 

    Hefur þér einhvern tímann fundist að þú þyrftir að draga úr drykkjunni? 

    Hefur fólk gert þér gramt í geði með því að setja út á drykkju þína? 

    Hefur þér einhvern tímann liðið illa eða haft sektarkennd vegna drykkju þinnar? 

    Hefur þú einhvern tímann fengið þér áfengi að morgni til að laga taugakerfið eða losa þig 

við timburmenn? 


