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Útdráttur 
Í þessari rannsókn voru lið á mismunandi getustigum skoðuð og 

lífsstíll leikmanna borinn saman. Lífsstíll fólks er mismunandi 

en til þess að geta náð langt þurfa einstaklingar að tileinka sér 

heilbrigðan lífsstíl. Í rannsókninni voru bornir saman þættir eins 

og mataræði, svefnvenjur, áfengis- og vímuefnaneysla, 

tóbaksnotkun og markmið íþróttamanna. Þátttakendur 

rannsóknarinnar svöruðu spurningalista sem sneri að þessum 

þáttum en þeir komu frá þremur liðum, annars vegar tveimur 

liðum úr efstu deild á Íslandi og hins vegar A-landsliði karla í 

knattspyrnu sem hefur náð eftirtektarverðum árangri síðastliðin 

ár. Í niðurstöðum kom í ljós að margt var líkt á meðal félaganna 

þriggja sem skoðuð voru en þó er vert að taka fram að munur 

var marktækur varðandi nokkra þætti.   
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Formáli 
Ég hef stundað knattspyrnu alla mína tíð og átt fyrirmyndir sem hafa náð árangri í 

íþróttinni og því fannst mér áhugavert að skoða hvað einkennir þá einstaklinga sem 

ná langt í íþróttum og hver munurinn er á þeim og hinum sem ná ekki að fara alla 

leið.  

 Verkefnið gildir 12 ECTS og er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í íþróttafræði 

við Tækni- og verkfræðideild við Háskólann í Reykjavík. Leiðbeinendur verkefnisins 

voru þær Margrét Lilja Guðmundsdóttir, kennari við Háskólann í Reykjavík og 

Hafrún Kristjánsdóttir, sviðsstjóri íþróttafræðisviðs við Háskólann í Reykjavík. Ég vil 

fá að þakka þeim fyrir mikla og góða hjálp í gegnum allt ferli verkefnisins. Einnig vil 

ég fá að þakka þátttakendum rannsóknarinnar ásamt þeim einstaklingum sem komu 

spurningalistanum áleiðis til leikmanna. Einnig vil ég þakka Flosa Einarssyni fyrir 

yfirlestur verkefnisins, Bjarnheiði Hallsdóttir fyrir þýðingu á spurningalista og Herði 

Árnasyni fyrir mikla hjálp við úrvinnslu gagna.  
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Inngangur 
Í íþróttum ná einstaklingar misgóðum árangri eins og í öllu öðru í lífinu. Knattspyrna 

hefur lengi vel verið ein vinsælasta íþrótt Íslands þar sem það eru um 20.000 skráðir 

iðkendur (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Einnig hefur komið upp stór hluti 

afreksmanna síðastliðin ár á Íslandi sem ungir iðkendur landsins líta upp til og hafa 

sem fyrirmyndir. Í þessu verkefni ætla ég að skoða hvað einkennir þessa atvinnumenn 

sem ná langt og hver munurinn er á milli þeirra og áhugamanna sem ná ekki að fara 

alla leið. Heilbrigður lífsstíll og reglusemi skiptir miklu máli til þess að lífsgæði séu 

sem best en skipta einnig miklu máli fyrir íþróttamenn til að ná góðri frammistöðu og 

árangri (Martinsen og Sundgot-Borgen, 2012). Mataræði, tóbaksnotkun, 

áfengisneysla og svefnvenjur eru meðal annars þættir sem geta haft áhrif á 

frammistöðu (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1998) og ætla ég að skoða og bera 

saman leikmenn A-landsliðs karla og tveggja liða í efstu deild á Íslandi. 

 Í rannsókninni voru þrjú lið tekin fyrir og borinn saman lífstíll leikmanna 

liðanna og skoðað hvort munur væri á. Til þess að afla upplýsinga um þátttakendur 

var sendur spurningalisti sem sneri að lífsstílsvenjum. Áður en kemur að 

rannsókninni sjálfri er fræðilegur inngangur sem fjallar meðal annars um 

afreksmennsku, árangur í íþróttum og lífsstílsvenjur íþróttamanna. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar er svo leitast við að svara rannsóknarspurningu og sjá hvort það sé í 

raun og veru munur á lífsstíl þeirra. 
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Árangur íslenska landsliðsins á árunum 2011-2015 
Íslenska karlaliðið í knattspyrnu hefur náð eftirtektarverðum árangri eftir að Lars 

Lagerbäck og Heimir Hallgrímsson tóku við stjórn liðsins af Ólafi Jóhannessyni árið 

2011 (Knattspyrnusamband Íslands, 2011). Þann 19. október árið 2011 þegar Lars 

Lagerbäck var nýtekinn við, var Ísland í 108. sæti á styrkleikalista FIFA en síðast 

þegar hann var gefinn út þann 27. nóvember árið 2014, var Ísland í 33. sæti listans. 

Það þýðir að þeir hafa farið upp um 75 sæti á rúmum þremur árum. Besti árangur 

landsliðsins er þó 28. sæti listans en það var þegar listinn var gefinn út 23. október 

árið 2014 (International Federation of Association Football, 2014). Íslenska 

landsliðið var hársbreidd frá því að komast á lokamót Heimsmeistarkeppnarinnar í 

knattspyrnu í Brasilíu árið 2014 en þeir komust í umspil þar sem þeir spiluðu við lið 

Króata. Eftir 0-0 jafntefli á Laugardalsvellinum, tapaði lið Íslendinga 2-0 á Maksimir 

vellinum í Króatíu sem olli því að þeir fóru ekki á stórmótið í Brasilíu. Ísland er nú í 

öðru sæti síns riðils í Undankeppni Evrópumótsins í knattspyrnu en þeir hafa unnið 

þrjá af fjórum leikjum sínum í riðlinum þar sem óvæntasti sigurinn var gegn liði 

Hollands sem er talin vera ein sterkasta knattspyrnuþjóð heimsins 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2014).  

 Í rannsókn Sonju Bjarkar Jónsdóttur (2014) var markmiðið að varpa ljósi á þá 

þætti sem hafa áhrif á velgengni íslenskra atvinnumanna í knattspyrnu í Evrópu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þeir þættir sem komu hvað sterkast fram 

sem áhrifaþættir í þessu samhengi voru umhverfisþættir og 

sálrænir/persónleikaþættir. Persónuleikaeinkenni íslensku atvinnumannanna þóttu 

henta íþróttinni vel. Í rannsókninni voru tekin eigindleg viðtöl og út frá svörum 

viðmælenda mátti áætla að það séu þættir eins og vinnusemi, metnaður, heiðarleiki 

og liðsandi sem skera sig úr. Einnig kom það fram að íslenskir leikmenn hefðu góðan 

leikskilning og væru góðir í að fylgja leiðbeiningum. Gott uppbyggingarstarf var 

einnig talið hafa sitt að segja í þróun íslenskra leikmanna (Sonja Björk Jónsdóttir, 

2014). 
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Afreksmenn í íþróttum og iðkendur á Íslandi 
Árið 1947 þegar KSÍ var stofnað voru aðildarfélög sambandsins aðeins 14 

talsins en í dag eru þau rúmlega 140 (Steinar B. Aðalbjörnsson, 2013). Það hefur 

verið mikill uppgangur hjá knattspyrnuhreyfingunni frá því KSÍ var stofnað. 

Iðkendum hefur fjölgað til mikilla muna á meðal ungra stelpna og má meðal annars 

rekja það til góðs gengis íslenska kvennalandsliðsins (Steinar B. Aðalbjörnsson, 

2013). Það má áætla að það bætist enn frekar í þann fjölda sem iðkar knattspyrnu eftir 

góðan árangurs íslenska karlalandsliðsins. Þeir hafa farið upp um alls 75. sæti á 

styrkleika lista FIFA eftir að Heimir Hallgrímsson og Lars Lagerbäck tóku við 

þjálfun þess (International Federation of Association Football, 2014).  

 Árlega er tölfræði tekin saman yfir þá sem iðka knattspyrnu hjá 

sérsamböndunum. Á Íslandi eru skráðir iðkendur um 20.000 talsins 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d) og þriðjungur þeirra er kvenkyns. Af þessum 

heildarfjölda skráðra iðkenda af báðum kynjum eru um 15.000 iðkendur fimmtán ára 

og yngri. Inni í þessum fjölda er þó ekki gert ráð fyrir þeim sem iðka knattspyrnu 

með félögum sínum eingöngu sér til skemmtunar og heilsubótar. Þar er einungis um 

að ræða skráða iðkendur hjá íþróttafélögunum sem stunda knattspyrnu á vegum 

þeirra. KSÍ áætlar að fjöldinn sem iðki knattspyrnu að staðaldri sé um 30.000 manns 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d).  

 Erfitt er að skilgreina hvað telst að vera afreksmaður í íþróttum. Er það 

einstaklingur sem spilar alla leiki í efstu deild í knattspyrnu hér á landi eða er það sá 

leikmaður sem spilar sem atvinnumaður í sterkri deild á Englandi? 

 Samkvæmt afreksstefnu ÍSÍ er afreksfólk skilgreint á þennan hátt: „Um 

framúrskarandi íþróttamann er þá fyrst að ræða þegar einstaklingur skipar sér með 

árangri sínum í fremstu röð í heiminum“ (Íþróttasamband Íslands, e.d). Það er svo 

umdeilt hvernig maður skilgreinir hvað það er að vera „í fremstu röð í heiminum“. 

 Algengt er að afreksíþróttamenn fái borgað fyrir að stunda sína íþrótt. Þar sem 

að þeir þurfa ekki að vera í annarri vinnu, fá þeir meiri tíma en aðrir til þess að æfa 

sig og bæta í íþróttinni. Þeir allra bestu þéna oft á tíðum himinháar upphæðir fyrir það 

eitt að stunda íþróttina sína (Woods, 2007).  

 Ísland á marga karlkyns atvinnumenn í knattspyrnu og margir af þeim spila 

fyrir lið í sterkari deildum heimsins eins og Championship-deildinni á Englandi. Þó 

svo að deildin sé ekki meðal fimm sterkustu deilda heims, þá eru þessir leikmenn að 
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spila á mjög háu stigi á heimsvísu og eru afreksíþróttamenn. Árið 2014 átti Ísland 55 

atvinnumenn í knattspyrnu karla og 20 unga leikmenn sem voru á samningi hjá 

erlendu félagi (Sonja Björk Jónsdóttir, 2014). Margir hafa velt því fyrir sér hvernig 

svo lítil þjóð getur átt svona marga atvinnumenn og telur Sigurður Ragnar Eyjólfsson 

nokkrar ástæður vera fyrir því. Má þar nefna aðstöðu, aukna menntun þjálfara, fjölda 

æfinga, hugarfar, dugnað og persónuleika sem hann telur vera mikilvæga þætti í 

bættum árangri Íslands síðustu ára  (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012). Í þessari 

ritgerð er litið á atvinnumenn og þá sem ná í landslið sem afreksmenn. 

 

Hvað er það sem einkennir afreksmenn í íþróttum? 

Drifkraftur, innri og ytri hvatning og persónuleg markmið 
Hvað er það sem drífur suma íþróttamenn til að ná árangri í efsta 

styrkleikaflokki meðan öðrum íþróttamönnum mistekst að nýta sér líkamlega 

hæfileika sína? Þjálfarar telja oft á tíðum að þeir einstaklingar sem ná langt í sinni 

íþrótt séu meira „drífandi“ (e. driven) og „hungraðri“ (e. hungrier) og eru helteknir af 

því að ná árangri (Mallett og Hanrahan, 2004). Í rannsókn Ryan og fleiri (eins og 

vísað er til í Mallett og Hanrahan, 2004) var mikilvægi hvatningar (e. motivation) 

skoðuð hjá íþróttamönnum og hvað það væri sem hafi áhrif á hvernig þeir hugsa, 

haga sér og hvernig þeim líður. Rannsóknin leiddi í ljós að þeir einstaklingar sem ná 

hvað lengst í sinni íþrótt voru drifnir áfram af persónulegum markmiðum og árangri, 

þeir höfðu mikla trú á eigin getu og þeir helguðu líf sitt íþrótt sinni (Mallett og 

Hanrahan, 2004). Einnig kom það fram í rannsókn Mallett og Hanrahan (2004) að 

afreksíþróttamenn eru með mikla innri og ytri hvatningu.  

Hvað er það sem býr til afreksíþróttamenn? Í rannsókn sem Benjamin Bloom 

gerði árið 1985, kom það bersýnilega í ljós að allt afreksfólkið sem hann hafði 

rannsakað átti það sameiginlegt að þau höfðu æft af mikilli ákefð, unnið með 

þjálfurum sem höfðu ástríðu fyrir íþróttinni og voru með góðan stuðning frá 

fjölskyldu sinni á þróunarárunum. Síðari rannsóknir sem byggðu á hugmyndum 

Bloom’s leiddu það í ljós að fjöldi æfinga og gæði á æfingum voru lykilatriði til þess 

að komast á afreksstigið (Ericsson o.fl., 2007). 
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Félagslegt umhverfi 
Regluleg hreyfing og íþróttaiðkun getur spilað stórt hlutverk í lífi barna þar sem það 

getur haft áhrif á andlega og félagslega velferð þeirra. Talið er að þau börn sem 

stunda ekki reglulega hreyfingu séu líklegri til þess að þróa með sér einkenni 

þunglyndis eða depurðar. Í barnaíþróttum eru þó ýmsir þættir sem geta mögulega leitt 

til aukinnar streitu eins og þegar of mikil áhersla er á að vinna, slæmt samband á milli 

leikmanns og þjálfara eða foreldra og einnig þegar of mikil pressa er lögð á ungt fólk 

til að ná árangri (Ommundsen, Roberts, Lemyre og Miller, 2006). Í rannsóknum 

Brustad, Scanlan og fleiri, Gould og fleiri (eins og vísað er til í Babkes, 1999) kom 

það fram að börn og unglingar sem eru ekki undir pressu frá foreldrum heldur er 

frekar veittur stuðningur, upplifa íþróttaiðkun sína frekar á jákvæðan hátt.  Þeir 

einstaklingar sem eru undir mikilli pressu og fá lítinn stuðning foreldra, njóta þess 

ekki eins mikið að stunda sína íþrótt. Hætta er á að þeir einstaklingar sem eru undir 

mikilli pressu frá foreldrum, geti upplifað mikla streitu og kvíða í keppnisaðstæðum 

eins og kom fram í rannsóknum Helsted, Van Yperen, Power og fleiri (eins og vísað 

er til í Megan L. Babkes, 1999).  

 Niðurstöður rannsóknar Viðars Halldórssonar (2012) gefa til kynna að hið 

félagslega umhverfi hafi áhrif á hefðir í íþróttum; gildi íþrótta, hvaða íþróttir eru 

stundaðar og með hvaða hætti. Einnig sýndu þær mikilvægi hins félagslega 

samhengis þar sem viss blanda af áhugamennsku og atvinnumennsku getur búið til 

hentugt umhverfi til árangurs í íþróttum (Viðar Halldórsson, 2012). 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á (eins og vísað er til í Viðar Halldórsson, 2014) að 

þátttaka foreldra í áhugamálum barna sinna hefur mótandi áhrif á börn. Í rannsókn 

Viðars Halldórssonar (2014) kom fram að sterkt samband sé á milli hvatningar 

foreldra til íþróttaiðkunar og íþróttaþátttöku ungmenna. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að þau ungmenni sem fá hvatningu frá foreldrum sínum til íþróttaiðkunar 

eru um þrisvar sinnum líklegri til að stunda íþróttir innan íþróttafélaga. 
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Sérhæfð þjálfun 
Sérhæfð þjálfun er notuð til þess að bæta frammistöðu og koma íþróttamönnum upp á 

hærra stig (Collier, Haibach og Reid, 2011). Sérhæfð þjálfun krefst mikillar vinnu og 

er ekki alltaf skemmtileg (Collier o.fl., 2011). Sýnt hefur verið fram á að góð þjálfun 

er það sem býr til afreksfólk í íþróttum og það fæðist enginn sem afreksmaður 

(Ericson, Prietula og Cokely, 2007). Það hefur verið sýnt fram á að það taki að 

minnsta kosti 10.000 klukkustundir eða 10 ár af markvissri þjálfun svo að 

einstaklingur geti orðið afreksmaður í sinni íþrótt. Það getur þó á sumum sviðum 

tekið lengri tíma eða 15-25 ár (Ericson o.fl, 2007). Á níunda og tíunda áratug síðustu 

aldar voru einstaklingar fljótari að komast á heimsmælikvarða þar sem fjöldi 

leikmanna var ekki eins mikill og gæði æfinga og þjálfunar voru mun verri en þau eru 

í dag. Í nútíma samfélagi er næstum því ómögulegt að brjóta þessa tíu ára reglu þar 

sem gæði æfinga og þjálfunar eru mun meiri (Ericson o.fl, 2007). 

Fyrir um þrjátíu árum, voru tveir ungverskir kennarar, László og Klara Polgár, 

sem vildu afsanna þá kenningu að konur gætu ekki komist á afreksstig í íþróttum sem 

kröfðust gáfna eins og til dæmis skák. Þau vildu sýna hversu sterkur máttur 

menntunnar væri. László og Klara voru með þrjár dætur sínar í heimakennslu og hluti 

af þeirra kennslu var að leika skák við foreldra sína en sú venja hófst við ungan aldur. 

Kerfisbundin þjálfun þeirra og daglegar æfingar borguðu sig. Fyrir árið 2000 höfðu 

allar þrjár dæturnar komist á topp tíu lista yfir bestu kvenkyns skákmenn heims. Sú 

yngsta, Judit, var orðinn „grand master“ við fimmtán ára aldur en hún sló þá metið 

með því að vera sú yngsta til að ná þessum titli en sá næst yngsti sem hafði náð þessu 

á undan henni var Bobby Fischer. Í dag er Judit einn besti skákspilari heims og hefur 

unnið meirihluta bestu karlmanns-skákspilaranna (Ericsson o.fl., 2007). 

Mikilvægi markmiðasetningar 
Að ná markmiðum sínum er stór þáttur í velferð einstaklingsins (Emmons, 2003). 

Þegar spurt er um hvað felst í hamingju, fullnægju og innihaldsríku lífi, hafa 

rannsóknir sýnt að einstaklingar fara að tala um markmið, óskir og framtíðardrauma. 

Fyrir marga er stærsta óskin að eiga hamingjuríka ævi. Samt gefa rannsóknir til 

kynna að hamingja er oftast hliðarafurð af þátttöku einstaklinga í verkefnum og virkni 

sem hafa það ekki að fyrsta markmiði að uppfylla hamingju þátttakenda. Hvort sem 

rannsóknir um markmiðasetningu hafa það að markmiði að skoða eða grípa inn í 

markmiðasetningu þátttakenda, hafa rannsakendur komist að því að markmiðasetning 
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sé grunnurinn að hamingjuríku lífi (Emmons, 2003). Samkvæmt Lawton (eins og 

vísað er til í Emmons, 2003, bls. 106) er andleg velferð (e. psycological well-being) 

skilgreind sem; „ þegar einstaklingur metur sig þannig að hann hafi náð markmiðum 

sínum og sé vel samkeppnishæfur í samanburði við aðra“. Samkvæmt Frisch (eins og 

vísað er til í Emmons, 2003) felst hamingja í að uppfylla mikilvæg markmið, þarfir 

og óskir.  

 

Hvað er árangur? 
John Wooden hefur lengi vel verið talinn einn besti og árangursríkasti þjálfari 

tuttugustu aldarinnar ásamt því að vera talinn einn besti kennari heims frá upphafi 

(Wooden og Carty, 2005). Hann þjálfaði körfuboltalið UCLA háskólans með góðum 

árangri. Þó svo að Wooden teldi árangur ekki snúast um fjölda sigra og töp þá gerði 

hann liðið samtals tíu sinnum að meisturum. Á einum tímapunkti tapaði lið Wooden 

ekki í áttatíu og átta leikjum í röð (Epner og Baile, 2011). John Wooden sagði að 

árangur væri það sem felst í hugarró sem er bein afleiðing af því að vera sáttur með 

sjálfan sig vitandi það að þú gerðir þitt allra besta (Wooden og Carty, 2005). 

 

Success is a peace of mind that is the direct result of self-

satisfaction in knowing what you did best to become the best that 

you are capable of becoming (Wooden og Carty, 2005, bls. 17). 

 

Wooden hannaði pýramída sem hann kallaði „Pyramid of Success“. Þessi pýramídi 

byggir á þáttum sem hann telur að hafi áhrif á árangur. Ávallt þegar Wooden talaði 

um pýramídann, byrjaði hann á að tala um hornsteina hans, vinnusemi og eldmóð og 

vann sig upp pýramídann þangað til hann kom að toppi hans, árangri. Wooden byggir 

pýramídann sinn á traustum grunni en á honum eru vinnusemi, vinátta, tryggð, 

samvinna og eldmóður. Í öðru lagi pýramídans eru þættir eins og sjálfstjórn, að vera 

ávallt vakandi, ákvarðanataka og að setja sér raunhæf markmið og gera allt til þess að 

ná þeim. Í þriðja lagi pýramídans eru líkamlegt og andleg ástand, hæfni, liðsandi og 

svo kemur sjálfstraust og hvernig maður á alltaf að vera maður sjálfur (Wooden og 

Carty, 2005). 
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 Sigurður Ragnar Eyjólfsson, fyrrverandi fræðslustjóri KSÍ og fyrrverandi 

þjálfari A-landsliðs kvenna telur sex hluti mikilvæga til þess að verða atvinnumaður í 

knattspyrnu. Hann telur það mikilvægt að einstaklingurinn byrji snemma að iðka 

íþróttina. Sigurður telur tækniþjálfun vera mikilvæga og segir að hana skuli æfa mest 

á aldrinum 8-12 ára því það er talinn vera besti aldurinn til þess að þjálfa tækni 

(Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012). Í kennslu- og æfingaskrá fyrir barna og 

unglingaþjálfun í knattspyrnu sem gefin var út af Knattspyrnusambandi Íslands 

kemur fram að meðal helstu þjálfunarmarkmiða í þjálfun barna á aldrinum 8-12 ára 

eru knatttækni, knattrak og stjórnun á bolta ásamt því að æfa sendingar (Janus 

Guðlaugsson, 1995). Sigurður telur að einstaklingur skuli æfa 2-3 íþróttagreinar til 

unglingsaldurs en þá þarf sérhæfing að hefjast. Einnig telur hann að mikilvægasta 

persónan sem stuðlar að því að leikmaðurinn nái árangri sé leikmaðurinn sjálfur. Það 

krefst mikillar vinnu og metnaðar að verða afreksmaður og samkvæmt Ericson, þarf 

allt að 10.000 klukkustundum til þess að verða sérfræðingur í íþróttinni. Þess vegna 

þurfa einstaklingar að byrja snemma. Þjálfarinn skiptir einnig miklu máli en er þó 

ekki mikilvægasta manneskjan svo góðum árangri verði náð. Þjálfarinn þarf að hafa 

reynslu og þekkingu á íþróttinni, sérstaklega þegar þjálfunin er komin á hærra stig. 

Hann þarf að hafa menntun við hæfi og ekki er verra ef hann hefur sjálfur náð langt í 

íþróttinni þó það sé ekki bráðnauðsynlegt. Þjálfarinn þarf að geta byggt upp 

einstaklinga og búið til rétt umhverfi svo leikmenn geti bætt færni sína og þroskast. 

Sigurður telur stuðning foreldra ómetanlegan en rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl 

áhorfs foreldra og hreyfingar barna. Börn foreldra sem mæta stundum og horfa á 

æfingar eða mót og eru almennt til staðar, virðast hreyfa sig oftar og af meiri ákefð. 

(Sigurður R. Eyjólfsson, 2012). Allir þessir hlutir sem taldir hafa verið upp eru 

mikilvægir til þess að ná árangri en það er annað sem Sigurður telur vera lykilinn að 

árangri. 

 

Ástríða er lykilatriði í því að ná árangri. Ástríða og árangur eru 

nátengd fyrirbæri því ástríða er oft forsenda árangurs en verður svo 

líka afleiðing árangurs. Þannig fáum við oft ennþá meiri ástríðu 

fyrir hlutunum eftir því sem við náum betri árangri í því sem við 

erum að fást við (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, e.d) 
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Hjá íþróttamönnum eru þættir eins og markaskorun, spilatími, tap og sigrar oft taldir 

vera mælikvarði á árangur. Hreyfifærni hefur í sjálfu sér lítil áhrif í daglegu lífi en þeir 

hæfileikar sem þróast í gegnum þessa virkniþætti eins og andleg einbeiting, 

tilfinningaleg orka og hæfileikinn til þess að slaka á líkamanum við mikið álag og 

stress, geta frekar bætt gæði íþróttamannsins (Millman, 2010). 

Lífsstíll íþróttamanna 
Í Þýskalandi var gerð viðamikil rannsókn á afreksíþróttafólki og lífstíll íþróttamanna 

var skoðaður. Þeir þættir sem voru meðal annars skoðaðir í þessari rannsókn voru 

mataræði, notkun fæðubótarefna, áfengisneysla, félagslegt umhverfi og svefnvenjur 

íþróttamanna. Markmið þessarar rannsóknar var að safna gögnum sem gætu lagt 

grunninn að leiðbeiningum fyrir íþróttamenn og þjálfara hvað varðar áðurnefnda 

þætti. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allir þessir þættir skipta máli en tekið er 

fram að til að geta nýtt niðurstöðurnar betur til hjálpar einstökum íþróttagreinum 

þurfi að vinna enn betur úr gögnunum og afla nýrra (Thiel o.fl., 2011). Til að geta 

keppt á efsta stigi þurfa afreksíþróttamenn bæði að vernda og hætta heilsu sinni 

(Thiel o.fl., 2011). Fullorðnir afreksíþróttamenn þurfa enn fremur að glíma við 

líkamlegar, sálfræðilegar og félagslegar umbreytingar sem meðal annars felast í því 

að er einstaklingar eldast er líkaminn lengur að jafna sig eftir átök og einnig er ætlast 

til að eldri og reyndari leikmenn taki á sig meiri ábyrgð í hópnum en þeir yngri. 

(Thiel o.fl., 2011). Á þessu stigi þurfa íþróttamenn að hætta heilsu sinni með því að 

reyna til hins ítrasta á líkamleg og andleg takmörk, bæði á æfingum og í keppni. Í 

þessu tilliti má nefna ofþjálfun, slæmt mataræði, ofnotkun lyfja og að æfa og keppa 

meiddur. Í keppnisíþróttum er góð heilsa grunnurinn að því að ná fram 

hámarksframmistöðu og getu (Thiel o.fl., 2011). 

 Lífsstíll kallast það atferlismynstur sem einstaklingurinn hefur tileinkað sér og 

mótar hegðun hans í daglegu lífi (Gjerset o.fl., 1998). Þegar talað er um heilbrigt 

líferni er hægt að ímynda sér einstakling sem æfir reglulega, heldur sér í formi, er 

meðvitað um mataræði sitt, neytir áfengis í hófi, reykir ekki, notar ekki tóbak og 

gætir vel að hvíld og svefni. Oft á tíðum er heilbrigður lífsstíll tengdur við 

íþróttaiðkun og fólk sem stundar íþróttir reglulega (Gjerset o.fl., 1998).  Rannsóknir 

sýna fram á að þátttaka einstaklinga í íþróttum geti stuðlað að heilbrigðari lífsstíl og 

komið í veg fyrir að einstaklingar neyti efna sem geta verið skaðleg heilsu þeirra 
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(Martinsen og Sundgot-Borgen, 2012). Tóbak, áfengi og fíkniefni eru dæmi um efni 

sem geta haft skaðleg áhrif á líkamann. 

 

Áfengisneysla og áhrif hennar á frammistöðu íþróttamanna 
Í nútímasamfélagi er ekki óalgengt að einstaklingar neyti áfengis og þar er íþróttafólk 

engin undantekning (Vella & Cameron-Smith, 2010). Ásamt því að vera orkugjafi, þá 

hefur áfengi (etanól) áhrif á efnaskipti líkamans, hjarta- og æðakerfið, vökvajafnvægi 

og taugakerfið. Þessi áhrif á líkamann bæta ekki íþróttamanninn heldur geta haft 

slæm áhrif á hann á æfingum og í leik. Neysla áfengis hefur lítil áhrif á styrk. Þar sem 

að neysla hefur áhrif á miðtaugakerfi líkamans þá kemur það niður á skarpri hugsun 

sem krafist er í afreksíþróttum og einnig verða hreyfingar hægari (Shirreffs og 

Maughan, 2006). Yfirleitt eru íþróttafélög með reglur um áfengis- og vímuefnanotkun 

og ef að samningsbundinn iðkandi brýtur af sér er hann ýmist sektaður, settur í bann 

eða jafnvel látinn fara frá félaginu. Áfengisnotkun er oft á tíðum tengd við hópíþróttir 

eins og knattspyrnu og körfubolta þar sem hópefli er notað til þess að bæta 

liðsandann og í slíku hópefli er oft á tíðum ýtt undir neyslu áfengis (Vella o.fl., 2010). 

Áfengi heldur áfram að vera sá vímuefnagjafi sem íþróttamenn neyta hvað mest 

(Pesta, Angadi, Burtscher og Roberts, 2013). Neysla áfengis hefur margvísleg áhrif á 

líkamann en talið er að áfengi hafi bein áhrif á frammistöðu í íþróttum en það getur 

verið vegna áhrifa þess á hjarta- og æðakerfið (Pesta o.fl., 2013).  Óhófleg neysla 

áfengis getur haft neikvæð áhrif á frammistöðu (O’Brien og Lyons, 2000). Æskilegt 

er að leikmenn reyni að draga sem mest úr allri áfengisneyslu þar sem alkóhól er 

mjög vatnslosandi og kemur illa niður á vatnsbúskap líkamans (Steinar B. 

Aðalbjörnsson, 2013). 

  Sýnt hefur verið fram á að áfengisneysla hefur áhrif á algengi meiðsla hjá 

íþróttamönnum. Í hópi þeirra sem neyta áfengis verða 54.8% fyrir íþróttatengdum 

meiðslum en aðeins 23.5% hjá þeim sem ekki drekka áfengi. Einnig er talið að 

áfengisneysla minnki frammistöðuna um 11.4% (O’Brien o.fl., 2000). Mikilvægt er 

að þjálfarar og íþróttamenn séu meðvitaðir um þetta og hvernig það hefur slæm áhrif 

á getu og frammistöðu (O’Brien o.fl, 2000).  
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Vímuefnaneysla og áhrif hennar á frammistöðu íþróttamanna 
Vímuefnaneysla er einn stærsti þátturinn sem stofnar heilsu einstaklinga í hættu á 

unglingsárum (Diehl, Thiel, Zipfel, Mayer og Schneider, 2014). Á unglingsárum 

komast flestir einstaklingar í sín fyrstu kynni við alls kyns efni. Þar má helst nefna 

áfengi, tóbak og ólögleg fíkniefni líkt og maríjúana. Neysla fíkniefna eins og 

maríjúana getur hins vegar haft langtímaáhrif og getur leitt til fíknar. Neysla löglegra 

og ólöglegra vímuefna ber að varast í afreksíþróttum þar sem góð frammistaða og 

árangur reiðir á að einstaklingur sé í góðu líkamlegu formi og við góða heilsu (Diehl 

o.fl., 2014). Til eru fáar rannsóknir sem sýna áhrif kannabisneyslu á frammistöðu 

íþróttamanna. Talið er að kannabisneysla geti minnkað streitu og kvíða einstaklings 

fyrir keppni þar sem efnið getur haft róandi áhrif (Pesta, Angadi, Burtscher og 

Roberts, 2013). Einnig getur kannabisneysla minnkað einbeitingu á sama tíma og hún 

hefur slakandi og þægileg áhrif og getur aukið gæði svefns. Það er einmitt ástæða 

þess að að sumir leiðast út í kannabisneyslu. Góður svefn, vellíðan og góð afslöppun 

geta leitt til betri frammistöðu í keppni. Samt sem áður getur neyslan leitt til hraðari 

hjartsláttar og hærri blóðþrýstings sem getur leitt til minna vinnuframlags á æfingum 

sem getur ekki komið íþróttamanninum vel ef til langs tíma er litið (Pesta o.fl., 2013). 

Á síðastliðnum 30 árum hefur vísbendingum fjölgað um að kannabisneysla auki 

hættu á geðrofi sem geti þróast áfram í geðklofa hjá hluta slíkra einstaklinga. Á 

síðustu árum hafa einnig verið birtar margar rannsóknir sem skýra tengsl kannabis og 

geðrofs (Arnar Jan Jónsson, Hera Birgisdóttir og Engilbert Sigurðsson, 2014). 

	  

Áhrif níkótíns á frammistöðu 
Í rannsókn Amann (eins og vísað er til í Pesta o.fl., 2013) kemur fram að sígarettur 

séu algengasta neysluform níkótíns. Einnig kemur það fram að reykt tóbak inniheldur 

fjöldamörg skaðleg efni sem hafa slæm áhrif á öndunarfæri líkamans. Vegna þeirra 

viðurlaga sem hafa orðið síðustu ár vegna reykinga, hafa tóbaksframleiðendur þróað 

margar tegundir reyklauss tóbaks, eins og níkótíntyggjó og nef- og munntóbak (Pesta 

o.fl., 2013). Þessar tegundir tóbaks innihalda oft á tíðum mun meira magn níkótíns 

heldur en sígarettur gera. Þessar tegundir tóbaks eru taldar skárri fyrir íþróttamenn og 

hafa notið aukinna vinsælda meðal þeirra þar sem þær skaða ekki öndunarfæri 

einstaklingsins (Pesta o.fl., 2013). Talið er að neysla níkótíns sé of algeng á meðal 

íþróttamanna (Martinsen og Sundgot-Borgen, 2012). 
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 Samkvæmt Taioli (eins og vísað er til í Pesta o.fl., 2013) liggur það ljóst fyrir 

að reykingar geta leitt til vandamála í öndunarkerfi líkamans, hjarta- og æðakerfi 

ásamt því að geta haft í för með sér húðsjúkdóma. Auk þess geta reykingar leitt til 

margra tegunda krabbameina tengdum tóbaksneyslu. Rannsókn Walker og fleiri (eins 

og vísað er til í Pesta o.fl., 2013), leiddi í ljós að þegar níkótíns er neytt, virkjast kerfi 

í líkamanum (e. sympathoadrenal system) sem leiðir til þess að hjartsláttur eykst, 

blóðþrýstingur verður hærri, samdráttur hjartans verður meiri ásamt því að æðar 

líkamans þrengjast. Í Noregi var gerð rannsókn á tóbaksnotkun leikmanna í nokkrum 

mismunandi íþróttagreinum. Niðurstöður rannsóknar Martinsen og Borgen (2012) 

leiddu í ljós að um 7,1% knattspyrnumanna neyttu tóbaks daglega og 8,6% neyttu 

þess stundum. 

 

Svefn og áhrif hans á frammistöðu 
Þegar kemur að frammistöðu í íþróttum er svefn talinn vera mikilvægur þáttur fyrir 

afreksfólk til þess að ná hámarksárangri í sinni íþrótt (Davenne, 2009). Svefn hefur 

mikilvægu hlutverki að gegna, sérstaklega hjá afreksíþróttafólki þar sem hann hefur 

áhrif á líkamlega getu og hugræna færni (Halson, 2014). Íþróttamenn, eins og flest- 

allar aðrar mannverur þurfa að vera vakandi á daginn til þess að vera í góðu 

líkamlegu og andlegu ásigkomulagi en sofa á nóttunni til þess að hvílast og ná góðri 

endurheimt. Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar þurfi að hvílast vel til þess að ná 

toppframmistöðu en það veltur á bæði gæðum svefnsins og hversu mikið 

einstaklingur sefur (Davenne, 2009).  

 Þó svo að svefn sé mikilvægur er það einstaklingsbundið hversu mikið fólk 

þarf að sofa til þess að vera í góðu standi yfir daginn en talið er að svefn sem 

venjulegir einstaklingar þurfi sé á bilinu fimm til tíu klukkustundir. Almennt er talið 

að íþróttamenn þurfi meiri svefn en aðrir og rannsóknir hafa sýnt að æfingar auki 

gæði svefns og einstaklingur sofi betur (Reilly og Edwards, 2007).  

 Svefnleysi hefur áhrif á frammistöðu íþróttamanna. Svefnleysi getur meðal 

annars falið í sér minnkaða hvatningu, minnkaða líkamlega/hugræna getu, minnkað 

hreysti, minnkuð gæði og magn svefns, minni orku, stress og minnkaðan líkamshita. 

Til þess að bæta upp tapaðan svefn er talið að það sé gott að leggja sig (e. napping) 

(Reilly og Edwards, 2007) en þó hafa verið deildar meiningar um þetta síðastliðin ár. 

Talið er að með því að leggja sig sé hægt að draga úr þreytu og einnig er talið að það 
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hafi jákvæð áhrif á hugræna færni líkt og þegar einstaklingar eru að læra eitthvað nýtt 

eða þegar verið er að fara yfir leikskipulag (Halson, 2014)  

	  

Mataræði  
Árangur í íþróttum byggir meðal annars á góðri þjálfun, næringu og hugarfari (Fríða 

Rún Þórðardóttir, 2014). Þeir einstaklingar sem stunda íþróttir sér til heilsubótar og 

einnig þeir einstaklingar sem taka þátt í keppni, hafa oft mikinn áhuga á öllu því sem 

tengist næringarfræði. Það er mjög jákvætt að íþróttafólk velti fyrir sér hvað það 

lætur ofan í sig enda getur rétt mataræði skipt sköpum fyrir væntanlegan árangur. Það 

eru líklega aðeins tveir þættir sem vega þyngra og þeir eru líkamleg og sálræn geta, 

sem er vissulega að stórum hluta erfðatengd, og svo einnig hve mikið og vel er 

þjálfað (Ólafur G. Sæmundsson, 2007).  

 Samkvæmt American College of Sports Medicine (eins og vísað er til í 

Farajian, Kavouras, Yannakoulia og Sidossis, 2004) hefur gott mataræði áhrif á 

frammistöðu og heilsu íþróttamanna. Mikilvægt er að mataræðið sé gott til að þeir 

geti skilað sem bestri frammistöðu á æfingum og í keppni. Mataræði íþróttamanna 

ætti að vera fjölbreytt og skammtastærðir hæfilegar (Farajian o.fl., 2004). 

	   Talið er að æfingar ásamt hollu og góðu mataræði, hafi jákvæð áhrif á 

heilastarfsemi (Meeusen, 2014). Nýlega er farið að rannsaka hvað gerist í heilanum á 

meðan á æfingu stendur en það liggur beint fyrir að regluleg hreyfing ásamt hollu og 

góðu mataræði hafi heilsubætandi áhrif á heilann. Til eru sannanir fyrir að gott 

mataræði og heilbrigður lífsstíll geti hindrað framvindu aldurstengdra 

heilsuvandamála og geti einnig bætt hugræna getu (Meeusen, 2014). 

	  

Kolvetni 

Mikilvægt er fyrir mannslíkamann að fá nægilegt magn af kolvetni óháð því hvort 

einstaklingar stundi íþróttir eða ekki (Steinar B. Aðalbjörnsson, 2013). Kolvetni eru 

nauðsynleg fyrir alla líkamlega áreynslu en þau geymast í formi glýkógens í lifur og 

vöðvum. Þegar einstaklingur reynir á sig er það lifrin sem dælir svo glúkósa 

(þrúgusykur og blóðsykur) út í blóðið. Vöðvar líkamans nýta svo þann glúkósa sem 

kemur frá lifrinni og einnig þann sem kemur frá vöðvunum. Því meira sem vöðvarnir 

ná að geyma glýkógen þeim mun lengur nýtast birgðirnar þegar líkaminn er undir 

áreynslu. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna, kemur það ótvírætt fram að þeir 



	   19	  

einstaklingar sem borða mat sem er ríkur af kolvetnum, hafa meira úthald (Ólafur G. 

Sæmundsson, 2007). Við iðkun íþrótta og í keppni er mikilvægt að halda góðri 

einbeitingu, að vera með góða ákvarðanatöku og margar greinar krefjast þess að 

einstaklingurinn sé snöggur í hreyfingum og bregðist fljótt við. Það getur verið erfitt 

fyrir íþróttamenn að neyta nægilegs magn af kolvetnum til þess að þola líkamlegt 

álag. Líkaminn getur aðeins geymt ákveðið magn á hverjum tíma og það magn er 

mismunandi eftir til dæmis líkamsstærð og því er þörfin fyrir kolvetni hjá 

einstaklingum persónubundin og háð íþróttagrein en knattspyrnumenn þurfa aðallega 

að reiða sig á kolvetni sem aðal orkugjafa við átök. Þeir þurfa að neyta kolvetna jafnt 

og þétt svo að hæfilegt og nauðsynlegt magn kolvetna sé alltaf til staðar á hverjum 

tíma (Steinar B. Aðalbjörnsson, 2013).  

 Mikilvægt er að knattspyrnumenn neyti matvara sem innihalda kolvetni jafnt 

og þétt yfir daginn, til dæmis á 2-3 klukkutíma fresti. Þeir þurfa að huga að 

máltíðamynstrinu í kringum æfingar og leiki en ef að máltíð er ranglega tímasett þá 

getur það komið niður á frammistöðu þegar í átök er komið. Fyrir flesta er ráðlagt að 

borða frekar litla máltíð um þremur klukkutímum fyrir æfingu eða leik en neyta svo 

vökva fram að átökum. Með því að gera þetta, er tryggt að orka og blóðstreymi séu til 

staðar fyrir starfandi vöðva. Þetta tryggir bæði aukna getu ásamt því að tryggja meiri 

vellíðan á meðan á átökum stendur (Steinar B. Aðalbjörnsson, 2013). 

 

Fita 

Fæða með mikilli fitu ætti ekki að vera fyrsti kostur íþróttamannsins en mjög fituríkt 

fæði þykir vera afleitur kostur fyrir þá sem stunda íþróttir. Fituríkt fæði eykur til að 

mynda líkur á niðurbroti próteinríkra vefja vegna þeirra viðbragða líkamans að afla 

sér kolvetna með niðurbroti amínósýra. Fiturík fæða og mikil neysla þess eru einnig 

áhrifaþættir í hjarta- og æðasjúkdómum og þeir einstaklingar sem eru vel þjálfaðir eru 

að sjálfsögðu ekki ónæmir fyrir slíkum lífsstílssjúkdómum. Hagstæðast er hjá 

íþróttafólki að hlutfall fitu nemi um 30% af heildarneyslu en fituneysla sem er undir 

15% er talin vera hættuleg. Sú fita sem er að finna í líkamanum gegnir  mikilvægu 

hlutverki þegar um líkamleg átök er að ræða (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). 
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Prótein 

Prótein, kolvetni og fita eru þau næringarefni líkamans sem geta útvegað honum orku 

til þess að framkvæma vinnu. Prótein eru frábrugðin kolvetnum og fitu að því leyti að 

prótein innihalda svokallaðar amínósýrur (Bagchi, Nair og Sen, 2013). Of mikil 

neysla próteina ásamt ónógri vökvadrykkju getur leitt til þess að líkaminn ofþorni og 

það fer illa með líffærin. Þegar einstaklingar neyta of lítils magns af kolvetnum  

grípur líkaminn til þess ráðs að umbreyta amínósýrum í glúkósa. Ráðlagt er fyrir hinn 

almenna íþróttamann að neyta 1,0 til 1,5 gramma á dag fyrir hvert kíló líkamsþyngdar 

en þeir sem æfa mikið ættu að neyta 6 til 10 gramma á dag fyrir hvert kíló 

líkamsþyngdar (Ólafur G, Sæmundsson, 2007).  

 

Vökvi og íþróttadrykkir 

Mikilvægasta næringarefnið af öllum er vatn og ef líkaminn losar eða missir of mikið 

vatn, stofnar það samsetningu líkamans í hættu. Vatn tapast í formi svita og við 

útöndun tapast það í formi gufu (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). Í sumum 

lyftingasölum og við ýmsar aðstæður eru engir gluggar eða engin loftræsting svo að 

þegar íþróttamenn æfa við þessar aðstæður og átök, verður oft mikið vökvatap og 

hætta verður á ofþornun (Bagchi o.fl, 2013). Oft eru knattspyrnumenn ekki nógu 

duglegir við það að drekka hæfilegt magn af vatni. Ástæður þess eru margar en ein 

þeirra er sú að oft er lítill áhugi fyrir því að drekka vatn. Ef einstaklingur hefur lítinn 

áhuga á því að drekka vatn getur verið gott að grípa til kolvetnadrykkja (Steinar B. 

Aðalbjörnsson, 2013). Fyrir þá sem þjálfa stíft og lengi, koma kolvetnadrykkir að 

góðum notum eins og til dæmis ávaxtadrykkir eins og þynntir ávaxtasafar og hinir 

svokölluðu íþróttadrykkir. Í þessum íþróttadrykkjum má oft á tíðum finna 

einsykrutegundina glúkósa og frúktósa. Stundum eru glúkósi og frúktósi bundnir 

saman og stundum eru margar glúkósaeiningar tengdar saman í keðjum. Í þessum 

drykkjum er kolvetnamagnið yfirleitt um 7% en ef það er minna en 6% er ólíklegt að 

það hafi jákvæð áhrif á frammistöðu. Ef magnið fer yfir 10% getur það leitt til 

magakrampa. Þess vegna þarf að hafa magnið hæfilegt svo það sé vænlegt til 

árangurs (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). 
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Fæðubótarefni 

Framleiðsla fæðubótarefna er mikil, markaðurinn stór og í hverjum mánuði bætast 

við nýjar vörur og tegundir. Ekki eru allar skoðanir eins varðandi notkun, nauðsyn og 

gildi fæðubótarefna en fagfólk er almennt sammála um að besti kosturinn sé hollt, 

gott og fjölbreytt mataræði. Oft á tíðum eru mörg þessara fæðubótarefna markaðssett 

með loforðum um betri heilsu og árangur þó svo að sumar fullyrðingar séu í raun ekki 

vísindalega staðfestar. Þó svo að lítið sé til af sönnunum fyrir gildi og gagnsemi 

þessara efna, nota þó margir íþróttamenn þau daglega og jafnvel í miklu magni (Fríða 

Rún Þórðardóttir, 2014). Samkvæmt Pétri Magnússyni (eins og vísað er til í Ólafur G. 

Sæmundsson, 2007) er neysla og ásælni íslenskra íþróttamanna í fæðubótarefni og lyf 

ekki frábrugðin neyslu erlendra íþróttamanna. Ástæða neyslu þessara efna má rekja til 

þeirrar vonar um að hún geti hjálpað til við að bæta árangur. Ekki er hægt að neita 

þeirri staðreynd að markviss neysla sumra efna getur bætt frammistöðu íþróttamanna. 

Neikvæðar aukaverkanir geta þó fylgt neyslu fæðubótarefna. Þau efni sem talin eru 

bæta frammistöðu íþróttamanna eru meðal annars koffín, blóð, kreatín og sterar 

(Ólafur G. Sæmundsson, 2007). 

  Síðastliðin ár hafa rannsóknir Maughan og fleiri og Sobal og fleiri (eins og 

vísað er til í Braun o.fl., 2009) sýnt fram á að neysla fæðubótarefna hefur aukist á 

meðal íþróttamanna. Erfitt er að skilgreina hvað fæðubótarefni eru en samkvæmt 

Bandaríska matar- og lyfjaeftirlitinu (e. U.S. Food and Drug Administration) (eins og 

vísað er til í Braun o.fl., 2009), eru fæðubótarefni framleiðsluvara (önnur en tóbak) 

sem hefur það hlutverk að styðja við mataræði og inniheldur meðal annars; vítamín, 

steinefni, jurtir, amínósýrur eða fæðuefni og hlutverk þeirra er að auka hlut þessara 

efna í daglegu mataræði fólks. Samkvæmt Maughan og fleiri (eins og vísað er til í 

Braun o.fl., 2009) er almennt talið að neysla fæðubótarefna aukist með aldrinum, 

bæði hjá afreksíþróttamönnum og á meðal almennings. Samkvæmt nýlegum gögnum 

úr þýskri næringarkönnun (eins og vísað er til í Braun o.fl., 2009) kemur það fram að 

16-19% þýskra unglinga á aldrinum 14-18 ára neyta fæðubótarefna en um 21% hjá 

fólki á aldrinum 18-24 ára og með hækkandi aldri eykst hlutfallið enn frekar. 

 

Koffín 
Samkvæmt Chou (eins og vísað er til í Pesta o.fl., 2013), eru te og kaffi  á meðal 

þriggja vinsælustu drykkja heims ásamt vatni. Aðalefnið sem báðir þessir drykkir 
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innihalda er 1,3,7,-trimethylxanthine eða koffín. Talið er að í kringum 90% 

einstaklinga á fullorðinsaldri í Bandaríkjunum og Evrópu séu daglegir neytendur 

kaffis þar sem meðalneysla á koffíni er um 200 mg/kg á dag, en það samsvarar um 

tveimur bollum af kaffi. 

 Íþróttamenn nota oft á tíðum koffíndrykki til þess að bæta frammistöðu sína. 

Talið er að neysla á koffíni geti dregið úr þreytu og aukið einbeitingu og viðbragð 

(Paluska, 2003). Í rannsókn Woolf og Bidwell (eins og vísað er til í Pesta o.fl., 2013), 

voru áhrif koffíns á frammistöðu skoðuð í bæði loftháðum og loftóháðum íþróttum og 

í ljós kom að þjálfaðir einstaklingar eru taldir njóta góðs af skammti sem inniheldur 5 

mg/kg. Samkvæmt Cox og fleirum (eins og vísað er til í Pesta o.fl., 2013), er einnig 

talið að enn minni skammtar koffíns (1.0-2.0 mg/kg) geti bætt frammistöðu. 

Kreatín 

Samkvæmt Pétri Magnússyni (eins og vísað er til í Ólafur G. Sæmundsson, 2007) er 

kreatín vafalítið það fæðubótarefni sem notið hefur mestra vinsælda meðal 

íþróttamanna á Íslandi síðastliðin ár. Í könnun sem gerð var árið 1998 kom það í ljós 

að yfir 50% knattspyrnu- og handboltamanna neyttu kreatíns í fæðubótarformi. 

Virkni kreatíns, sem neytt er sem fæðubótarefnis, felst í því að það getur aukið magn 

kreatínfosfats sem geymt er í vöðvafrumum líkamans (Fríða Rún Þórðardóttir, 2014). 

Samkvæmt Steinari B. Aðalbjörnssyni (eins og vísað er til í Ólafur G. Sæmundsson, 

2007) er von íþróttamanna um að byggja upp vöðva á hraðvirkan hátt, bæta snerpu og 

auka úthald, ástæðan fyrir því að íþróttamenn neyti kreatíns. Kreatín er náttúrulegt 

efni sem finnst í líkama og er framleitt úr amínósýrum. Kreatín finnst einnig í fæðu 

eins og fiski og kjöti og talið er að dagsþörf á efninu sé um tvö grömm á dag. 

 Samkvæmt Greenhaff (eins og vísað er til í Ólafur G. Sæmundsson, 2007) er 

talið líklegt að þeir sem eru með mjög lágt magn kreatíns í líkamanum græði mest á 

því að neyta þess í formi fæðubótar. Aftur á móti ef að magn kreatíns er í góðu 

meðallagi er talið að neysla þess í fæðubótarformi hafi ekki mikil áhrif. Áhrifin sem 

talin eru jákvæð tengjast aukinni þyngd sem má rekja til vökvasöfunar eða aukningar 

á vöðvamassa ásamt betri árangri í æfingum sem eru síendurteknar. 

Prótein 

Íþróttafólk og þeir einstaklingar sem stunda reglulega hreyfingu þurfa að taka inn 

meira af próteinum en aðrir. Þessi viðbót sem þarf kemur þó oftast sjálfkrafa hjá þeim 

sem borða í samræmi við orkuþörf sína (Fríða Rún Þórðardóttir, 2014). 
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 Próteinfæðubótarefni eru talin vera eitt vinsælasta fæðubótarefnið sem til er í 

heiminum í dag, en almenningur nýtir sér einnig aðrar tegundir próteins eins og 

próteindrykki, amínósýrur og próteinstangir. Í niðurstöðum viðurkenndra rannsókna 

hefur það komið í ljós að fæðuprótein og heil prótein nýtast betur en stakar 

amínósýrur (Fríða Rún Þórðardóttir, 2014).  

 Erfitt er að segja að enginn hafi gagn af próteinfæðubótarefnum, en aldur 

einstaklingsins og aðstæður skipta þar máli. Hreinir próteindrykkir og drykkir sem 

eru blanda af kolvetnum og próteinum og eru markaðsettir sem drykkir í stað 

máltíðar, geta þó mögulega gagnast sumum einstaklingum (Fríða Rún Þórðardóttir, 

2014). 

 Neysla próteina meðal íþróttafólks á Vesturlöndum, á öllum afreksstigum, er 

almennt það nægileg að ekki er þörf á viðbættum próteinum í formi fæðubótarefna. 

Því er ekki æskilegt að hvetja íþróttafólk í þessum heimshluta til aukinnar neyslu 

próteina (Fríða Rún Þórðardóttir, 2014). 

C-Vítamín 

C-Vítamín hefur ýmsum hlutverkum að gegna í líkamanum, meðal annars við 

svokallaða andoxun, og getur þannig unnið gegn skaðlegum áhrifum súrefnis á 

frumur líkamans. Í íþróttum þar sem fólk þarfnast mikils súrefnis eins og til dæmis í 

úthaldsgreinum, hefur því oft verið haldið fram að viðbótarandoxun í formi 

fæðubótarefna skipti miklu máli þó að fáar rannsóknir styðji þessa kenningu. Þó er 

vitað að líkaminn framleiðir sín eigin andoxunarefni eftir þörfum (Fríða Rún 

Þórðardóttir, 2014). C-vítamín er einnig ómissandi þáttur í byggingu kollagens sem er 

prótein í bandvef. Kollagen er nokkurs konar límefni sem bindur saman frumur og er 

þess vegna ómissandi byggingarefni líkamsvefja (Ólafur G. Sæmundsson, 2007) 

Kalk 

Samkvæmt Jorde og fleirum (eins og vísað er til í Ólafur G. Sæmundsson, 2007), er 

kalk það steinefni sem mest er af í líkamanum og vegur þyngd þess um 2% af 

líkamsþyngd einstaklings. Langmest af því, eða um 99% má finna í beinum líkamans 

ásamt tönnum. Um 1% kalks er svo að finna í blóði, millifrumuvökva og mjúkum 

vöðvum líkamans. Ef ekki er neytt nægilegs magns af kalki dregst kalk úr beinum út í 

blóðvökva. Hlutverk kalks er margvíslegt en það er nauðsynlegt fyrir samdrátt vöðva, 

starfsemi taugakerfisins, blóðstorknun og virkni ýmissa hvata. Skortur á kalki getur 

leitt til beinþynningar (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). Mjólkurafurðir eru taldar vera 
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besta uppspretta kalks auk þess að vera ein sú aðgengilegasta og eru ráðlagðir 

dagskammtar um 2-3 glös (Fríða Rún Þórðardóttir, 2014). 

 

Járn 
Járn er steinefni og er mikilvægt fyrir einstaklinga þó svo að dagsþörfin sé aðeins um 

10-15 mg á dag fyrir fullorðinn einstakling (Fríða Rún Þórðardóttir, 2014). 

Samkvæmt Beard og fleirum (eins og vísað er til í Ólafur G. Sæmundsson, 2007) er 

járn það næringarefni sem flestir í heiminum líða skort á og talið er að 1,2 billjón 

manns þjáist af járnskorti.  

 Eitt mikilvægasta hlutverk járns er að vera hluti af hemóglóbíni, sem súrefni í 

blóðinu binst við á leið sinni um líkamann, og mýóglóbíni í vöðvum (Ólafur G. 

Sæmundsson, 2007). Samkvæmt Eisenstein (eins og vísað er til í Ólafur G. 

Sæmundsson, 2007) er járn mikilvægur hluti hundraða próteina og hvata, þar á meðal 

hvata sem koma að byggingu amínósýra, kollagens, taugaboðefna og hormóna.  

 Einkenni járnskorts eru þrekleysi og minna úthald sem hefur mikil áhrif á 

einstaklinginn. Önnur einkenni járnskorts eru svimi, kraftleysi, hárlos, brothættar og 

inngrónar neglur og pirringur. Einnig getur veikt ónæmiskerfi bent til skorts á 

steinefninu. 
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Aðferð 

Tilgangur og markmið rannsóknar 
Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða hvort munur væri á lífstíl 

landsliðsmanna í knattspyrnu og áhugamanna sem spila í efstu deild á Íslandi.  

Rannsóknarspurning 
Er munur á lífstíl atvinnumanna og áhugamanna í knattspyrnu? 

Rannsóknaraðferð 
Í rannsókninni var notast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem þátttakendur 

rannsóknar svöruðu spurningalista rafrænt. 

Þátttakendur 
Könnun var send til þriggja liða en óljóst er hversu margir voru í hverjum hóp fyrir 

sig. Samtals voru 56 karlkyns leikmenn úr þremur knattspyrnuliðum sem svöruðu 

könnuninni og mynduðu úrtak rannsóknarinnar. Úrtakið var samansett úr þremur 

liðum; A-landsliði karla í knattspyrnu og tveimur liðum sem spila í efstu deild á 

Íslandi. 14 þátttakenda voru leikmenn A-landsliðsins eða liði 1, 19 í liði 2 og 23 

leikmenn í liði 3. Í niðurstöðum rannsóknarinnar er A-landsliðið skilgreint sem lið 1 

en hin liðin sem spila í efstu deild sem lið 2 og lið 3. Flestir þátttakenda 

rannsóknarinnar voru á aldursbilinu 20-25 ára en þar voru alls tuttugu einstaklingar, 

níu voru á aldursbilinu 18-20 ára, átta á aldursbilinu 25-30 og svo voru þrír 30 ára og 

eldri. 

Framkvæmd 
Leikmenn liðanna fengu senda slóð á könnunina svo þeir gætu svarað. 

Spurningalistar voru sendir út á þremur dagsetningum; 4. apríl, 11. apríl og 17. apríl 

og hún var opin til 1. maí 2015. Rannsakandi hafði samband við fræðslustjóra KSÍ 

sem kom spurningalistanum áleiðis til leikmanna A-landsliðsins. Einnig hafði hann 

samband við þjálfara eins liðsins og leikmenn hins sem komu listanum áleiðis til 

leikmanna.  
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Mælitæki 
Spurningalistinn sem var notaður var byggður á spurningalista sem gerður var fyrir 

rannsókn á þýskum afreksíþróttamönnum (Thiel o.fl., 2011). Bjarnheiður Hallsdóttir 

þýddi spurningalista frá þýsku yfir á íslensku. Spurningalistinn innihélt samtals 16 

spurningar sem sneru að lífsstíl leikmanna en upprunalegi spurningalistinn innihélt 

samtals 85 spurningar. Flokkarnir sem spurningalistinn skiptist í voru næring, 

tóbaksneysla, áfengisneysla, vímuefnaneysla, svefnvenjur, markmið í lífinu, 

fullkomnunarárátta, aldur og skólaganga. Spurningum var svarað rafrænt og Survey 

Monkey var notað til þess að búa til listann.  

 Eins og áður hefur komið fram voru þátttakendur rannsóknarinnar 56 talsins. 

Allir svöruðu þeir fyrstu spurningu könnunarinnar en eftir það voru ávallt 16 eða 

fleiri sem slepptu því að svara restinni af henni. Möguleg ástæða fyrir því að 

þátttakendur hafi sleppt því að svara getur verið sú að ef einstaklingur skoðaði 

spurningarnar í gegn, án þess að svara og hefur svo ýtt á „enda könnun“ þá læstist 

hún alveg og ekki var hægt að svara könnuninni eftir það. Ef könnunin hefði ekki 

verið læst eftir að búið var að ýta á „enda könnun“ þá hefði svörunin líklega verið 

betri en hún var í raun og veru. Það hefði einnig verið betra fyrir rannsóknina ef 

þátttakendur hefðu verið jafn margir í hverju liði og allir náð að svara könnuninni. 

 

Úrvinnsla 
Eftir að spurningum hafði verið svarað voru gögnin sett inn í tölfræðiforritið SPSS og 

þar var unnið úr þeim. Einnig var Microsoft Excel notað við úrvinnslu gagna til þess 

að búa til töflur og myndir. Til að auðvelda úrvinnslu og töflugerð voru breytur 

stundum endurkóðaðar og lagðar saman. Við úrvinnslu gagna var keyrð lýsandi 

tölfræði og notaðar voru krosstöflur til að skoða tengsl á milli breyta. 
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Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Þátttakendum 

var ekki skylt að svara öllum spurningum en nokkrir slepptu því að svara einstökum 

spurningum. Í kaflanum eru liðin meðal annars borin saman og skoðað er hvort 

munur sé á leikmönnum þeirra.  

Mataræði 
Í rannsókninni var spurt um mataræði leikmanna. Bæði var spurt um neyslu 

ákveðinna fæðutegunda ásamt neyslu nokkurra fæðubótarefna.  

 

Tafla 1. Neysla fæðutegunda 

 

 
Á töflu 1 má sjá hversu oft þátttakendur höfðu neytt ákveðinna fæðutegunda síðast- 

liðna mánuði og vikur. Taflan gefur meðal annars til kynna að einstaklingar allra 

liðanna neyttu mikið af ferskum ávöxtum en 70% liðs 1 neytti ferskra ávexta á 

hverjum degi eða nokkrum sinnum á dag, 62,5% liðs tvö og 50% liðs þrjú. Einnig má 

sjá að neysla kjúklings er algeng þar sem allir einstaklingar liðs 1 sögðust neyta 

fæðutegundarinnar 1-6 í viku, 87,5% liðs 2 og 85,7% liðs 3. Gosdrykkja meðal 

þátttakenda var einnig algeng þar sem 70% liðs 1 neytti sykraðra gosdrykkja 1-6 

sinnum í viku, 62,5% liðs 2 og 46,2% liðs 3. Neysla sykraðra gosdrykkja var 

algengust dagsdaglega hjá liði 3 en 23% sögðust neyta þess á hverjum degi eða 

nokkrum sinnum á dag á meðan neyslan var aðeins í kringum 10% hjá liði 1 og 6,3% 
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hjá liði 2. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að meirihluti ungra leikmanna liðanna 

eða á aldursbilinu 18-20 ára, drakk aldrei kaffi á meðan neysla þeirra eldri var í hærra 

hlutfalli. 

Fæðubótarefni 
 

Tafla 2. Neysla fæðubótarefna 

 
  
Í töflu 2 má sjá neyslu þátttakenda á fæðubótarefnum á síðastliðnum mánuðum og 

vikum og muninn á milli liða. Taflan gefur til kynna að algengustu fæðubótarefnin á 

meðal þátttakenda voru C-vítamín, magnesíum og prótein. Alls voru 11 þátttakendur 

úr úrtakinu sem sögðust neyta C-vítamíns 1-6 sinnum í viku, 12 sögðust neyta 

magnesíums 1-6 sinnum í viku og 15 sögðust neyta próteins 1-6 sinnum í viku og 8 

sögðust neyta þess á hverjum degi eða nokkrum sinnum á dag. Samtals 35 

einstaklingar af þeim 41 sem svöruðu spurningunni höfðu aldrei neytt þrúgusykurs en 

hinir sem svöruðu neyttu hans aðeins í örfá skipti. 
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Tóbaks- og kannabisneysla 
Niðurstöður sýndu fram á að kannabisneysla var í greinilegum minnihluta en 2 

einstaklingar af 42 höfðu neytt kannabisefna en tóbaksneysla var mun algengari. Á 

töflu 3 má sjá tóbaksneyslu þátttakenda. Taflan gefur til kynna að meirihluti 

leikmanna hefur aldrei neytt tóbaks. Þó eru nokkrir einstaklingar sem neyta tóbaks á 

hverjum degi en neyslan er mest í liði 3, næstmest í liði 2 og minnst í liði 1. Einnig 

hafa nokkrir fiktað við notkun tóbaks. 

 
Tafla 3. Tóbaksneysla 

  Notar þú tóbak? (munn- og neftóbak) 

 
Lið 1 Lið 2 lið 3 

Nei, hef aldrei 
notað tóbak (%) 

60 57,1 57,1 

Nei, en ég hef fiktað 
við notkun tóbaks 
(%) 

10 21,4 21,4 

Nei, en ég notaði 
tóbak áður fyrr (%) 

20 0 0 

Já, daglega (%) 10 14,3 21,4 

Einu sinni í viku 
eða sjaldnar (%) 

0 7,1 0 
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Áfengisneysla 
Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að áfengisneysla var algeng meðal 

þátttakenda. Mynd 1 sýnir hversu margir þátttakenda hafa neytt áfengis á lífsleiðinni 

og meirihluti hefur gert það. Í liði 1 höfðu 100% einstaklinga neytt áfengis, í liði 2 

voru 75% og í liði 3 voru 100% sem höfðu neytt áfengis. Alls voru 4 þátttakendur 

sem höfðu aldrei neytt áfengis en þeir komu allir úr liði 2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Áfengisneysla þátttakenda, greind eftir því í hvaða liði viðkomandi 
                                     leikmaður spilar 

Niðurstöður leiddu í ljós að 15 einstaklingar af 38 af þeim sem sögðust drekka áfengi, 

fengu sér einn bjór á viku. 5 einstaklingar sögðust drekka léttvín einu sinni í viku. 

Neysla á sterku víni og bjórblöndum (Breezer, Smirnoff Ice til dæmis) var ekki mikil 

en samtals voru 25 einstaklingar sem sögðust drekka minna en eitt glas á mánuði eða 

ekkert af sterku víni og 29 einstaklingar sögðust drekka minna en eitt glas á mánuði 

eða ekkert af bjórblöndum. 

 Þeir sem höfðu drukkið á síðast liðnum 30 dögum fimm eða fleiri áfenga 

drykki í einu voru samtals 23 en þeir sem sögðust ekki hafa gert það voru 16. 

Meirihluti þátttakenda hafði einungis drukkið fimm eða fleiri áfenga drykki í einu 1-2 

sinnum á síðastliðnum mánuði og lítill hluti sagðist hafa drukkið þetta magn 3-5 

sinnum í síðastliðnum mánuði. 
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 Í spurningalistanum var spurt um við hvaða aðstæður þátttakendur drukku 

fimm drykki að fleiri. Algengast var að drukkið væri í samkvæmum eða um 77,42%, 

16,13% eftir leiki eða mót og 6,45% eftir æfingu. 

Svefnvenjur 
Eins og sjá má á töflu 4 eru svefnvenjur leikmanna svipaðar á milli liða. Allir 

þátttakendur rannsóknarinnar sofa sjaldan eða aldrei minna en sex klukkustundir fyrir 

leik eða keppni og einnig passa flestir upp á að ná alla vega sex tíma svefni í 

venjulegri æfingaviku. 6,3% leikmanna í liði 2 sofa stundum í minna en sex 

klukkustundir í venjulegri æfingaviku og 14,3 í liði 3 en enginn gerir það í liði 1. 

 
Tafla 4. Svefnvenjur 

  
Aldrei eða sjaldan 

(%) Stundum (%) Oft eða mjög oft 
(%) 

 
lið 1 lið 2 lið 3 lið 1 lið 2 lið 3 lið 1  lið 2 lið 3 

Hversu oft í 
venjulegri 
æfingaviku sefur þú 
minna en 6 
klukkustundir? 

100 93,8 78,6 0 6,3 14,3 0 0 7,1 

Hversu oft sefur þú 
minna en 6 
klukkustundir fyrir 
leik? 

100 100 100 0 0 0 0 0 0 
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Markmið í lífinu 
Í töflu 5 má sjá hvaða markmiðum þátttakendum finnst mikilvægt að ná í lífinu. Allir 

þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála um að það væri frekar mikilvægt eða 

mjög mikilvægt að ná árangri í starfi. Allir sögðu það einnig vera mikilvægt að ná 

árangri í íþróttinni. Meirihluta leikmanna fannst það mikilvægt að eignast börn.  

 Skiptar skoðanir voru á því hvort það væri mikilvægt að verða frægur en 

flestir þeirra sem töldu það vera frekar mikilvægt eða mjög mikilvægt, komu úr liði 1, 

en 30% þeirra fannst það skipta máli.  

 Stórum hluta fannst það mikilvægt að vera við góða heilsu alla ævi en þó voru 

20% úr liði 1 sem svöruðu hvorki né. Allir í liði 1 sögðu að það væri mikilvægt að 

eignast mikla peninga en 68,8% leikmanna liðs 2 fannst það mikilvægt og 64,3% liðs 

3. 

 

Tafla 5. Markmið í lífinu 
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Tafla 6 sýnir að meirihluti þátttakenda rannsóknarinnar voru ánægðir með eigin 

frammistöðu á síðastliðnu ári. Samtals voru 80% leikmanna í liði 1 annað hvort sáttir 

eða mjög sáttir með eigin frammistöðu en 75% í liði 2 og 64,3% í liði 3.  

  
Tafla 6. Mat á eigin frammistöðu 

	  
Hversu sáttur eða ósáttur varstu með 
frammistöðu þína síðast liðið ár? 	   

 
Lið 1 Lið 2 lið 3 

Mjög sáttur eða 
sáttur (%) 80 75 64,3 

Hvorki sáttur né 
ósáttur (%) 0 18,8 14,3 

Mjög ósáttur eða 
ósáttur (%) 20 6,3 21,4 

 

 

	    



	   34	  

Félagslegt umhverfi 
Í töflu 7 má meðal annars sjá að leikmennirnir upplifa mismikla pressu frá foreldrum. 

50% liðs 1 og liðs 2 sögðu að í sinni fjölskyldu dygði ekkert annað en 

hámarksárangur en í liði 3 var það um 42,9%. Í liði 3 voru 71,3% leikmanna sem 

fengu aldrei eða sjaldan þau skilaboð frá foreldrum að krafa væri um að þeir næðu 

sem besta mögulega árangri en 20% í liði 1 og 31,3% í liði 2. Markmið leikmanna 

liðanna voru mismunandi en 90% þeirra sem voru í afreksmannaliðinu sögðust vera 

með háleit markmið á meðan en 56,3% í liði 2 og 64,3% í liði 3. 

 
Tafla 7. Félagslegt umhverfi 

  Aldrei eða sjaldan 
(%) Stundum (%) Oft eða mjög oft 

(%) 

 
lið 1 lið 2 lið 3 lið 1 lið 2 lið 3 lið 1 lið 2 lið 3 

Í minni fjölskyldu 
dugar bara 
hámarksárangur 

30 18,8 50 20 31,3 7,1 50 50 42,9 

Þegar ég var barn lagði ég 
mig fram um að valda 
ekki foreldrum mínum og 
kennurum vonbrigðum 

30 25 42,9 30 37,5 21,4 40 37,5 35,6 

Ég þoli ekki að vera 
ekki bestur 30 25 42,9 30 37,5 21,4 40 37,5 35,7 

Foreldrar mínir 
ætluðust alltaf til að ég 
næði sem besta 
mögulega árangri 

20 31,3 71,3 40 25 7,1 40 43,8 21,4 

Annað hvort átti ég að 
gera hlutina 
fullkomlega eða sleppa 
þeim 

70 68,8 78,6 20 18,8 0 10 12,5 21,4 

Ég er með mjög háleit 
markmið 0 0 7,1 10 43,8 28,6 90 56,3 64,3 
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Umræður 
Eins og kom fram í rannsókn Farajian er mikilvægt að mataræði íþróttamanna sé 

fjölbreytt en mataræði þátttakenda rannsóknarinnar var mjög fjölbreytt. Neysla þeirra 

á skyndibitum og sælgæti var ekki mikil. Þó kom á óvart hversu mikil neyslan var á 

meðal þátttakenda á sykruðum gosdrykkjum en flestir þeirra drukku þá í hverri viku 

og nokkrir á hverjum degi eða oft á dag og stærsta hlutfall þeirra sem drukku sykraða 

gosdrykki 1-6 sinnum í viku var úr hópi liðs 1. Meirihluti þátttakenda hafði neytt 

kaffis og gerði það reglulega en í fræðilega kaflanum kemur fram að um 90% 

Bandaríkjamanna á fullorðins aldri eru daglegir neytendur drykksins. Það kom því 

ekki á óvart að þeir einstaklingar sem drukku aldrei kaffi voru á aldursbilinu 18-20 

ára á meðan kaffidrykkja eldri leikmanna var mun meiri. Það kom heldur ekki á óvart 

hversu margir neyttu próteins en eins og kom fram í fræðilega kaflanum þá er prótein 

talið vera eitt vinsælasta fæðubótarefnið sem til er í dag. 

 Eins og kom fram í rannsókn O’Brien og Lyons getur neysla áfengis í 

óhóflegu magni haft neikvæð áhrif á frammistöðu íþróttamanna. Einnig kom það 

fram að ekki er óalgengt að hópíþróttir eins og knattspyrna getur ýtt undir 

áfengisneyslu þar sem oft er hópefli innan liða til að þjappa hópnum saman og þar er 

oft áfengi á staðnum. Þetta passaði alveg við það sem kom fram í niðurstöðum en þær 

leiddu í ljós að hátt hlutfall leikmanna hafði neytt áfengis og einungis fjórir af þeim 

sem svöruðu spurningunni höfðu aldrei neytt áfengis. Það kom þó bersýnilega í ljós 

að flestir neyttu áfengis í hóflegu magni og lítill munur var þar á milli liða. 

Tóbaksneysla meðal þátttakenda kom ekki heldur á óvart þar sem hún hefur orðið 

algengari á meðal íþróttamanna í heiminum. Miðað við rannsókn Martinsen og 

Borgen er neysla íslenskra knattspyrnumanna meiri en þeirra sem spila í Noregi. Í 

rannsókn þeirra kom fram að um 7,1% fótboltamanna neyttu tóbaks daglega en í liði 

1 voru það 10%, liði 2 - 14,3% og í liði 3 - 21,4%. Það kom mér á óvart að sjá að 

tveir einstaklingar í efstu deild á Íslandi höfðu neytt kannabis á síðastliðnum tólf 

mánuðum en mér fannst þó eðlilegt að þeir einstaklingar kæmu ekki úr liði 1. 

 Í rannsókn Davenne kemur fram mikilvægi svefns hjá íþróttamönnum og áhrif 

hans á frammistöðu en samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sinntu flestir 

svefninum vel. Það kom fram að enginn í liði 1 svaf minna en 6 klukkustundir í 

venjulegri æfingaviku en algengara var að það gerðist á meðal einstaklinga hinna 
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liðanna. Allir leikmenn pössuðu þó upp á að ná allavega 6 klukkustunda svefni 

daginn fyrir leik eða keppni. 

 Það kom kannski ekki á óvart að leikmönnum liðs 1 fannst mikilvægt að 

eignast mikla peninga og þeir voru með mjög háleit markmið. Um 90% þeirra 

sögðust vera með háleit markmið en aðeins í kringum 50-60% hinna liðanna. Í 

rannsókn Mallett og Hanrahan kemur það fram að afreksíþróttamenn eru drifnir 

áfram af markmiðum og hungri til þess að ná árangri auk þess að þeir eru með meiri 

innri og ytri hvatningu en meðalmaðurinn og því eru niðurstöður þessarar rannsóknar 

í takt við rannsókn Mallett og Hanrahan.  

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að hátt hlutfall leikmanna liðs þrjú 

voru ekki nægilega sáttir með eigin frammistöðu á síðast liðnu tímabili. Þetta kom á 

óvart þar sem liðið náði góðum árangri á því tímabili. Ekki var marktækur munur 

hvað varðaði pressu frá foreldrum á milli liða. 
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Samantekt 
Lagt var af stað með rannsóknarspurninguna: „ Er munur á lífstíl atvinnumanna og 

áhugamanna í knattspyrnu? Niðurstöður rannsóknarinnar sýna ekki mikinn mun á 

milli þeirra þriggja liða sem tóku þátt í rannsókninni. Hluti ástæðunnar gæti verið sá 

að ekki var jafn fjöldi þátttakenda í hverju liði og einnig slepptu nokkrir þátttakendur 

að svara einstaka spurningum. Það kom sjálfum mér í rauninni ekki á óvart að 

munurinn væri ekki meiri en raun bar vitni þar sem ég tel að þjálfun á Íslandi hafi 

fleygt fram síðustu árin og þeir knattspyrnumenn sem ég þekki eru í íþróttinni af 

fullri alvöru.  Það var í raun bara einn þáttur sem skildi lið 1 frá þeim sem spila í efstu 

deild á Íslandi. Það var sá þáttur sem tengist því að setja sér háleit markmið en um 

90% þeirra einstaklinga sem voru í liði 1 voru með háleit markmið en aðeins 50-60% 

einstaklinga hinna liðanna. Það kemur þó ekki á óvart en eins og áður hefur komið 

fram eru afreksíþróttamenn drifnir áfram af markmiðum og hungri til þess að ná 

árangri. Þegar kom að mataræði, fæðubótarefnum, áfengis- og tóbaksneyslu og pressu 

frá foreldrum var munurinn nánast enginn. Einnig var sjáanlegur munur á 

svefnvenjum en leikmenn liðs 1 pössuðu heilt yfir betur upp á að fá nægan svefn í 

æfingavikum og fyrir leikdaga.  

 Það verður að hafa í huga að svörun þátttakenda í rannsókn minni var ekki 

nógu góð þar sem þeir svöruðu ekki öllum spurningum og hlutfall milli liða var ekki 

jafnt sem hlýtur að draga úr marktækni hennar. Margt af því sem kom fram í 

rannsókn minni rímar hins vegar ágætlega við aðrar rannsóknir og má þar nefna 

mikilvægi holls mataræðis, nægs svefns og hóflegrar neyslu áfengis og tóbaks. Einnig 

er áhugavert að skoða nánar aðrar rannsóknir á þessu sviði þar sem margt á eftir að 

rannsaka nánar. Að mínu mati væri áhugavert að skoða nánar þann þátt sem lýtur að 

markmiðasetningu því það var í raun eini þátturinn sem gaf skýrar niðurstöður í 

rannsókn minni.  

 Samkvæmt rannsókn minni mætti því ætla að ef menn ætla sér að verða 

afreksmenn, verða þeir að hafa trú á eigin getu og þurfa að setja sér háleit markmið 

samhliða heilbrigðum lífsstíl ef þeir vilja ná sem lengst.  
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