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Ágrip 

Inngangur: Atvinnumennska er það sem flestum fótboltastrákum á Íslandi 

dreymir um. Margir hafa farið ungir erlendis í atvinnumennsku á meðan 

aðrir hafa sannað sig fyrst á Íslandi.  

Markmið: Meginmarkmið rannsóknarinnar er að reyna að átta sig á því 

hvaða leið er sú heppilegasta frá litla Íslandi til þess að ná langt í 

knattspyrnu úti í hinum stóra heimi? Hvaða leið er æskilegt að fara til að lifa 

atvinnumannadrauminn á erlendri grundu og leika knattspyrnu í A-landsliði 

fyrir þjóð sína? Tilgangur þessa verkefnis er að skoða framvindu og leikferil 

leikmanna sem hafa leikið A-landsleiki síðastliðin ár og sjá hvaða leið flestir 

af okkar afreksmönnum í knattspyrnu eru að fara, einnig að skoða þróun 
síðastliðin 10 ár hjá leikmönnum sem hafa farið út í atvinnumennsku 

Aðferð: Til að finna svör við rannsóknarspurningum eru leikmenn skoðaðir 

sem hafa leikið í A-landsliðsleiki í undankeppnum fyrir stórmót karla, frá EM 

2008 til EM 2016. Einnig eru skoðaðir leikmenn sem hafa farið út í 

atvinnumennsku frá árinu 2005 til 1. apríl 2015. Helstu upplýsingum sem 

safnað var saman um leikmennina er aldur þeirra þegar þeir fara erlendis, 

hvenær þeir fara fyrst og hvort þeir komi heim eða eru ennþá erlendis. Þá 

er einnig horft til breyta eins og frá hvaða liðum þeir fara út og hve marga 
landsleiki þeir hafa leikið með unglingaliðum.  

Niðurstöður: Helstu niðurstöður eru þær að leikmenn sem fara út fyrir 19 

ára aldur fara flestir til Englands, Hollands eða Danmerkur. Annar hver 

leikmaður sem fer erlendis kemur aftur til Íslands. Leikmenn sem eru 19 ára 

og eldri fara flestir til Norðurlandanna. Helmingur eða 50% A-

landsliðsmanna hafa leikið með öllum yngri landsliðunum en þriðjungur 

hefur ekki leikið með U-17.  

Umræður: Í dag reyna mörg atvinnumannalið að finna næstu stórstjörnur á 

unga aldri, fá þá til sín sem efnilega leikmenn áður en þeir hafa tekið út 

fullan líkamsþroska. Margir leikmenn frá Íslandi fara ungir erlendis en 

árangur þeirra er misjafn. Flestir atvinnumenn og A-landsliðsmenn Íslands 

fara frá Íslandi til Noregs.  
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Abstract 

The journey of Icelandic soccer players pursuing  

professional careers abroad 

Background: Playing professionally is something most Icelandic guys in 

soccer dream about. Many have gone abroad at an early age while others 
proof their skill in Iceland before leaving. 

Aim: The aim of the research is to figure out the most promising way for 

players on the tiny island Iceland to succeed professionally in the big world. 

On what track should you be to play professionally abroad as well as play 

with the national team of your home country? The purpose of this research 

is to look into the career and development of players that have played 

national games for Iceland over the last years and see what path most of 

our professional soccer players have taken as well as look into the evolution 

over the last 10 years with players that have played professionally. 

Method: To answer the research question we look at players that have 

played with the Icelandic national team in the group stages for the big 

competitions, from Europe Cup 2008 until the Europe Cup 2016. As well we 

look at players that have started playing professionally from the year 2005 

until the 1st of April 2015. Information about the age of the players when 

going abroad was collected with special interest in the age at their first trip 

and to see if they had returned back home or not.  Other variables of 

interest were which teams they played for back home and how many youth 
national games they had played. 

Results: Players that go abroad before turning 19 years of age go to 

England, Netherlands or Denmark. Half of players that go abroad return 

back home. Most of payers that are older than 19 years of age go to the 

Nordic countries. Half of players in the national team have played with all 
the youth national teams but one third has not played with U-17.  

Discussion: Today many of the top teams try to find their next star at a 

young age and sign them as promising players before their bodies have fully 

developed. Many Icelandic players go abroad at a young age but their 

success varies. Most professional soccer players and national team players 
from Iceland go to Norway. 
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1 Inngangur 

Saga knattspyrnu á Íslandi nær yfir meira en 100 ár og hefur um langt skeið 

haft mestan fjölda iðkenda allra íþróttagreina innan íþróttahreyfingarinnar 

á Íslandi. Á heimsvísu er knattspyrnan einnig orðin ráðandi hópíþrótt með 

mikinn fjölda iðkenda í öllum heimsálfum. Á undanförnum árum hefur 

aðstaða til iðkunnar á knattspyrnu stóraukist á landinu með tilkomu 

yfirbyggða knattspyrnuhúsa, gervigrasvalla og sparkvalla. Það gefur 

knattspyrnufólki kleift að stunda íþróttina af kappi allt árið um kring. Á 

hverju ári halda íslenskir knattspyrnumenn á vit ævintýranna í 

atvinnumennsku erlendis. Mörg félög í Evrópu vilja finna unga og efnilega 

leikmenn til að móta þá og mögulega græða á þeim, með því að selja þá til 

liða, áður en þeir blómstra út hjá öðru félagi. Þannig nánast á hverju ári 

sjáum við unga leikmenn frá Íslandi fara erlendis til að láta 

atvinnumannadrauminn rætast. Það eru ekki einungis ungu strákarnir sem 

fara erlendis en margir sem hafa sannað sig fyrst í íslensku úrvalsdeildinni 

hafa síðar fengið tækifæri til að spila í atvinnumennsku erlendis. 

     Fræðilegur hluti þessa verkefnis fjallar um upphafið á nútíma 

knattspyrnu í heiminum. Einnig verður komið inn á það hvenær og hvernig 

hún berst til Íslands og hvernig hún þróaðist hér á landi. Fyrstu leikmenn til 

að leika knattspyrnu erlendis og fyrstu atvinnumennirnir verða teknir fyrir 

sem og saga landsliðsins. Í aðferðakaflanum verður greint frá 

þátttakendum, sagt frá gagnasöfnun og uppsetningu verkefnisins og að 

lokum verður gert grein fyrir tölfræðilegri úrvinnslu. Niðurstöður eru síðan 

settar upp á myndrænan hátt út frá tveimur hópum sem voru skoðaðir. Í 

umræðukafla verða niðurstöður tengdar við fræðilegan bakgrunn 

verkefnisins, framlag aukinnar þekkingar á þessu viðfangsefni og að endingu 
dregnar ályktanir í lokaorðum.  

     Meginmarkmið verkefnisins er að skoða þróun íslenskra karlkyns 

leikmanna sem fóru erlendis til að leika í atvinnumennsku síðastliðin ár og 

skoða þá leikmenn sem hafa náð lengst og leikið með A-landsliðinu. Á hvaða 

aldri eru leikmenn að fara erlendis og til hvaða landa? Virðist einhver ein 

leið frekar en önnur vera að virka betur fyrir íslenska knattspyrnumenn, ná 

þeir lengst sem fara snemma út eða er betra að þróa sinn leik lengur á 

Íslandi?  
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Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar sem leitast verður 
við að svara í þessu verkefni:  

 Hvaða leið er æskileg til að komast í fremstu röð meðal íslenskra 
knattspyrnumanna?  

 Hvaða leið hafa þeir leikmenn farið sem leikið hafa í 
undankeppnum fyrir stórmót frá EM 2008 til EM 2016? 

 Hvaða íslensku félagslið hafa verið að senda flesta leikmenn út í 
atvinnumennsku?  

 Hvernig vegnar þeim leikmönnum sem fara út í atvinnumennsku 
fyrir 19 ára aldur?  

 Hvað hafa margir knattspyrnumenn farið erlendis undanfarin ár 
til að leika knattspyrnu? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Upphaf knattspyrnunnar 

Leikurinn sem við þekkjum í dag á rætur að rekja til Englands í kringum 

sjötta áratug 19. aldar. Árið 1863 var enska knattspyrnusambandið „The 

Football Association“ var stofnað. Elsta bikarkeppni heims kemur frá 

Englandi en keppt var um bikarinn í fyrsta skipti veturinn 1871-1872. Árið 

1885 var atvinnumennska leyfð en þá höfðu nokkur lið verið að greiða 

sínum leikmönnum laun en fram að því var knattspyrna einungis talin 

áhugamál. Þremur árum seinna, árið 1888, var atvinnumannadeild sett á 

laggirnar. Tólf félög tóku þátt í að stofna deildina og urðu Preston krýndir 
fyrstu meistararnir (The Football Association, e.d.). 

Sheffield Football Club var fyrsta knattspyrnufélagið sem var stofnað en 

það var árið 1857. Félagið hefur verið áhugamannaklúbbur frá upphafi en er 

elsta starfandi knattspyrnufélag frá upphafi (Sheffield FC, e.d.). Notts 

County Football Club er elsta atvinnumannafélag í heimi en það var stofnað 

1862 og var í fyrstu áhugamannalið eins og önnur lið á þeim tíma en var eitt 

af stofnliðunum sem tóku þátt í fyrstu atvinnumannadeildinni árið 1888 
(Dane Vincent, 2012). 

Knattspyrna var á þessum tíma orðinn mjög vinsæl í Englandi og var 

farinn að breiðast út til annarra landa. Það var í maí árið 1904 sem Alþjóða 

knattspyrnusambandið (FIFA) var stofnað í París. Í upphafi voru 7 lönd í 

sambandinu, Frakkland, Belgía, Danmörk, Holland, Spánn, Svíþjóð og Sviss. 

Þetta vakti ekki mikla lukku í Bretlandi þar sem þeir töldu sig hafa skapað 

leikinn og allt í einu var komið alþjóðasamband í kringum íþróttina. Bretar 

jöfnuðu sig þó fljótt á því og gerðist enska knattspyrnusambandið aðili að 

FIFA árið 1906. Fyrsta heimsmeistaramótið í knattspyrnu fór fram árið 1930 

í Úrúgvæ þar sem heimamenn fóru með sigur af hólmi (FIFA, e.d.). 

2.2 Knattspyrna á Íslandi  

Upphaf knattspyrnunnar á Íslandi er miðað við árið 1895.  Þá kom til 

landsins James B. Ferguson sem var skoskur prentari sem kominn var til 

Íslands til að vinna sem maskínumeistari í prentsmiðju Ísafoldar árið 1895. 

Ferguson þótti mikill íþróttamaður og stofnaði hann Reykjavík Gymnastic 

Club fljótlega eftir komu sína til landsins, hópurinn hélt fimleikasýningar 

sem vöktu athygli og þá sérstaklega hann sjálfur fyrir sína fimi. Landinn var 
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þó vel kunnugur fimleikum (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 

1997). 

Knattspyrna eða fótknattleikur eins og hún kallaðist þá hafði aldrei verið 

æfð skipulega áður á Íslandi og safnaði Ferguson saman nokkrum 

vinnufélögum sínum úr Ísafoldar prentsmiðjunni ásamt nokkrum ungum 

drengjum. Æfingar fóru fram á ósléttu svæði á Melunum í Reykjavík og 

lærðu þar menn undirstöðureglur knattspyrnunnar undir stjórn Ferguson. 

Hann var þó aðeins rúmt ár á Íslandi og hvarf aftur til heimkynna sinna í 

Skotlandi árið 1896. Eftir að Ferguson fór úr landi tók Ólafur Rósinkranz 

fimleikakennari við sem leiðbeinandi og þjálfari (Víðir Sigurðsson og 
Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Fótboltafélag Reykjavíkur, seinna Knattspyrnufélag Reykjavíkur eða KR, 

var fyrsta fótboltafélagið á Íslandi og var það stofnað árið 1899. 

Aðdragandinn að stofnun félagsins var sá að tíu til tuttugu strákar úr 

vesturbænum ákváðu að safna sér fyrir fótbolta (Sigurður Helgason o.fl., 

1999). Það var ekki fyrr en árið 1908 að næstu knattspyrnulið í Reykjavík 

komu á sjónarsviðið. Félagið Víkingur var stofnað þann 21. apríl af ungum 

strákum í miðbæ Reykjavíkur, en Axel Andrésson var einn af þeim og var þá 

einungis 12 ára gamall (Ágúst Ingi Jónsson, 1983). Þann 1. maí var síðan 

félagið Kári stofnað en fékk nokkrum dögum síðar nafnið Fram og var það 

stofnað af nokkrum ellefu til fimmtán ára strákum (Víðir Sigurðsson, 1989). 

Þann 11. maí árið 1911 var Valur stofnað undir leiðsögn séra Friðriks 

Friðrikssonar og eiga öll þessi lið stóran þátt í sögu knattspyrnunnar á 
Íslandi (Þorgrímur Þráinsson, 2011).  

Fólk var líka vaknað á landsbyggðinni, Ísfirðingar byrjuðu snemma og 

voru byrjaðir að iðka knattspyrnu 1902. Fyrsta fótboltaæfingin í 

Vestmannaeyjum fór fram árið 1906 (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson, 1997). Knattspyrnan var fljótlega iðkuð á Norðurlandi á vegum 

Ungmennafélags Akureyrar frá stofnun þess 1906. Á fyrsta Landsmóti UMFÍ 

sem haldið var á Akureyri 1909 var lokaatriði mótsins knattspyrnuleikur milli 

tveggja flokka, þar sem annar var frá Akureyri og hinn frá Húsavík (Viðar 
Hreinsson, Jón Torfason og Höskuldur Þráinsson, 1992). 

Fyrsti alvöru leikurinn milli íslenskra knattspyrnuliða fór fram 20. júní 

árið 1911. Það var hluti af 17. júní mótinu sem var þáttur í 100 ára 

minningarhátíð Jóns Sigurðssonar forseta en mótið var haldið af UMFÍ og 

íþróttafélögunum í Reykjavík. Í leiknum voru það Fram og Fótboltafélag 

Vesturbæjar sem áttust við og Framarar báru sigur úr bítum 2-0. Segja má 

að þessi leikur hafi verið kveikjan að Íslandsmótinu en í framhaldi af 

sigrinum ákváðu Framarar að kaupa bikar og gefa hann til að keppa um á 
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Knattspyrnumóti Íslands. Fyrsta Íslandsmótið fór fram á Melavellinum í júní 

árið 1912 en Íþróttasamband Íslands (ÍSÍ) stóð fyrir mótinu. Það voru þrjú 

félög sem tóku þátt í fyrsta Íslandsmótinu, Fótboltafélag Reykjavíkur, Fram 

og Knattspyrnufélag Vestmannaeyja. Svo fór að Framarar fóru með sigur af 

hólmi á fyrsta Íslandsmótinu og áttu svo eftir að vinna mótið næstu tvö árin 

án þess að keppni færi fram vegna deilna um hvenær ætti að halda 

Íslandsmótið. Framarar voru mjög sigursælir og urðu alls 10 sinnum 

meistarar á fyrstu 13 árunum (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 
1997). 

Það var árið 1919 sem knattspyrnunefnd Reykjavíkur var stofnuð af  ÍSÍ 

til að létta undan álagi vegna mikillar vinnu og áhuga í kringum 

knattspyrnuna auk þess sem danskt félag, Akasemisk Boldklub (AB), var á 

leið í heimsókn hingað til lands. Töluverð vinna tengdist þeim undirbúningi. 

Strax á fyrsta nefndarfundi lagði nefndin til að starfssviðið næði yfir allt 

landið. ÍSÍ féllst á það og var Knattspyrnuráð Íslands stofnað þann 28. maí 

1919. Knattspyrnuráðið vildi virkja landsbyggðarliðin meira og sendi þeim 

öllum bréf þar sem þau voru hvött til að taka þátt í Íslandsmóti og boðinn 

fjárhagslegur stuðningur til þess. Það áttu þó eftir að líða sjö ár þangað til 

félag utan Reykjavíkur tók þátt. Það var Knattspyrnufélag Vestmannaeyja, 

KV,  en þeir tóku síðast þátt árið 1912 (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson, 1997). Fyrsta viðureignin milli landsbyggðarliða á Íslandsmóti 

varð ekki fyrr en árið 1943 en það var á milli KV og Akureyrar, sem tefldi 

fram sameiginlegu liði Þórs (stofnað árið 1913) og KA (stofnað árið 1928) 

(Stefán Arngrímsson, 2014).  

Eftir aðeins þrjú ár var ákveðið að þrengja starfssviðið og var því 

Knattspyrnuráð Reykjavíkur stofnað haustið 1922. Þrátt fyrir nafnabreytingu 

hélt ráðið áfram að starfa á landsvísu allt til ársins 1947 þegar 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) var stofnað og hefur starfað síðan (Víðir 

Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997).  

Á 6. og 7. áratug 20. aldar voru mikil uppgangsár í knattspyrnunni en KSÍ 

gerðist aðili að Knattspyrnusambandi Evrópu, UEFA, árið 1955 og að Alþjóða 

knattspyrnusambandinu, FIFA, skömmu síðar. Með þessu jukust erlend 

samskipti og tók Ísland fyrst þátt í undankeppni fyrir heimsmeistaramót árið 

1957 og félagsliðin tóku þátt í Evrópukeppni meistaraliða fyrst árið 1964. 

Miklar breytingar urðu á Íslandsmótinu en ákveðið var að taka upp 

deildarskiptingu þar sem leikið yrði í 1. og 2. deild árið 1955. Nokkrum árum 

síðar var ákveðið að leikin yrði tvöföld umferð í 1. deild, heima og heiman. 

Leikmenn voru ánægðir með þessa breytingu þar sem leikirnir þóttu of fáir. 

Bikarkeppnin bættist síðan við árið 1960 en áhugi á henni var mikill og 
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skráðu sautján lið sig til keppni fyrsta árið (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson, 1997). 

Eftir stríðslok 1945 hófst undirbúningur að framkvæmdum fyrir 

íþróttaleikvanginn í Laugardal, og var arkitektinn Gísli Halldórsson fenginn 

til að hanna hann. KSÍ átti 10 ára afmæli árið 1957 og var lagt kapp á að gera 

völlinn keppnishæfan fyrir það. Það tókst og í tilefni afmælisins stóð KSÍ að 

þriggja liða móti þar sem Danir og Norðmenn tóku þátt ásamt Íslendingum. 

Vígsluhátíð var þó ekki haldinn fyrr en 17. júní árið 1959. Melavöllurinn 

hafði fram að því verið vettvangur allra helstu knattspyrnuviðburða landsins 

og missti hann því aðeins mikilvægi sitt með tilkomu grasvallar. Malarvöllur 

þótti óspennandi kostur en var þó starfræktur til ársins 1984 þegar honum 

var lokað (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Árið 1964 var tímamótaár en það var í fyrsta skipti sem íslenskt félagslið 

tók þátt í Evrópukeppni meistaraliða. KR spilaði við Englandsmeistara 

Liverpool en samanlagt fóru leikirnir 11-1 fyrir Englandsmeisturunum. 

Fjórum árum seinna fékk Valur stórlið Benfica í heimsókn með Eusebio 

fremstan í flokki. Leikurinn fór 0-0 sem voru ótrúleg úrslit og var slegið 

aðsóknarmet á Laugardalsvellinum sem átti eftir að haldast til 2004. Íslensk 

félagslið hafa tekið þátt í Evrópukeppnum á hverju ári frá 1964 (Víðir 

Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Atvinnumennskan fór að ryðja sér til rúms á Norðurlöndunum á síðari 

hluta 20. aldarinnar. Svíþjóð hóf atvinnumennsku árið 1967 og Danirnir 

hófu atvinnumennsku árið 1978 (Hallgeir Gammelsæter og  Benoit Senaux, 

2011). Á áttunda áratug 20. aldar voru íslenskir leikmenn farnir að sjá að 

þeir gátu fengið greitt fyrir að stunda áhugamál sitt og færðist það í vöxt að 

leikmenn færu erlendis í atvinnumennsku. Á Íslandi ríkti aðeins 

áhugamennska og erlendir þjálfarar voru farnir að lokka til sín íslenska 

leikmenn. Þar með misstu íslensku félögin góða leikmenn fyrir lítið sem 

ekkert (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). Rétt eftir 1980 

var farið að berast í tal að leikmenn á Íslandi væru farnir að fá 

einhverskonar greiðslur eða umbun fyrir að leika knattspyrnu. Í grein sem 

kom í Dagblaðinu árið 1981 var haldið fram að leikmenn væru að þiggja 

bílastyrki, greiðslur fyrir vinnutap, íbúðir án endurgjalds, dagpeninga vegna 

ferðalega erlendis og jafnvel reiðufé (S.Sv, 1981). Peningar eða hlunnindi 

voru farin að spila stærra hlutverk á næstu árum þó það væri í raun bann 

við því samkvæmt áhugamannareglum KSÍ. „Áhugamaður má ekki veita 

viðtöku peningum eða jafngildi peninga og heldur ekki verða sér úti um 

fjárhagslegan ábata með þátttöku sinni í íþróttum. Verðlaunagripir eru þó 

undanskildir þessu atriði“ (S.Sv, 1981). Á þessum tíma var umræðan orðin 
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sú að það væri orðið opinbert leyndarmál að íslensk félög væru að kaupa 

leikmenn í nokkrum mæli. Ljóst væri að meirihluti liða 1. deildar greiddu 

leikmönnum peninga fyrir félagaskipti og félögin væru að greiða um 250-
500 þúsund fyrir góða leikmenn (Víðir Sigurðsson, 1987). 

Í upphafi 10. áratugar 20. aldar fjölgaði erlendum knattspyrnumönnum 

til muna á Íslandi en fyrsti erlendi leikmaðurinn í 1. deild var James Bett sem 

kom 19 ára gamall til Vals árið 1978 (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson, 1997).  Hátt á fjórða tug leikmanna léku í deildakeppninni árið 

1992. Það má að miklu leyti útskýra með stríðinu í fyrrum Júgóslavíu þar 

sem 28 leikmenn komu þaðan. Margir þeirra hafa sett mikinn svip á íslenska 

knattspyrnu og má þar af nefna Luka Kostic, Izudin Dervic, Salih Porca og 

Hajrudin Cardaklija, Milan Jankovic og Zoran Ljubicic sem allir áttu eftir að 

setjast að á Íslandi til frambúðar (Víðir Sigurðsson, 1992). Izudin Dervic lék 

til að mynda 14 landsleiki fyrir Íslands hönd, auk þess hefur Luka Kostic 

þjálfað ungmennalandslið Íslands til margra ára. 

Í upphafi nýrrar aldar hófst mikil mannvirkjagerð þar sem hvert 

knattspyrnuhúsið á fætur öðru leit dagsins ljós. Reykjaneshöllin var fyrsta 

knattspyrnuhúsið sem var byggt en notkun hófst árið 2000. Fleiri hús komu í 

kjölfarið í Kópavogi, Reykjavík, Akureyri, Akranesi og Reyðarfirði allt fyrir 

árið 2007 (Víðir Sigurðsson, 2005). Auk þess varð mikil aukning á 

gervigrasvöllum. Ljóst var að aðstaðan væri að stökkbreytast með tilkomu 

þriðja kynslóðar gervigrass og mörg lið farinn að geta æft við betri aðstæður 

allt árið um kring. Meiri peningar en áður voru komnir í knattspyrnuna á 

Íslandi. Farið var í það að fjölga liðum og árið 2008 var fjölgað úr tíu í tólf lið 

í þremur efstu deildunum, en tólf lið léku í 1. deild árið 2007 (Víðir 

Sigurðsson, 2007). Fjármálakreppan skall á í kjölfarið sem hafði strax áhrif á 

knattspyrnuna líkt og annað í þjóðfélaginu. Knattspyrnan hafði þrifist vel af 

góðæri og útrás, einnig því peningamagni sem var í umferð. Félög áttu eftir 

að missa af umtalsverðum tekjum frá styrktaraðilum sem bitnaði á mörgum 

útgjöldum sem félögin stóðu í varðandi til dæmis launakostnað leikmanna 
(Víðir Sigurðsson, 2008). 

Fyrir fjármálakreppuna leit út fyrir það að Ísland væri að verða að 

viðurkenndri atvinnumannadeild þar sem mikið peningamagn var komið í 

spilin og voru valdir leikmenn að fá hátt í fimm miljónir í árslaun fyrir að 

spila knattspyrnu (Vignir Guðjónsson, 2005). Með tilkomu kreppunnar urðu 

þó breytingar á því í bili að minnsta kosti, þar sem félög þurftu að draga 

saman seglin og draga saman launakostnað. Rannsókn sem gerð var hér á 

landi árið 2009 sýndi að 97% leikmanna í efstu deild karla fengu laun fyrir 

knattspyrnuiðkun sína, þar af 66% fastar mánaðargreiðslur en heildar 
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árstekjur leikmanna eru mismunandi (Guðni Erlendsson, 2009). Það má því 

með sanni segja að hér á Íslandi ríki allavega hálf atvinnumennska, því stór 
hluti knattspyrnumanna er að fá greitt fyrir að spila knattspyrnu hér á landi. 

 

2.3 Landslið 

Karlalandslið Íslands á sér langa sögu. Hér verður rekin saga landsliðsins í 

grófum dráttum og sagt frá bæði góðum sigrum og súrum töpum auk 

nokkra þáttaskila. Frá því þegar einungis áhugamenn léku fyrir Íslands hönd 

á upphafsárunum þangað til  allra bestu leikmenn landsins, flestir 

atvinnumenn erlendis, léku með liðinu.  

     Eftir heimsókn AB frá Danmörku til Íslands árið 1919 fóru erlend lið í 

síauknum mæli að heimsækja Ísland til þess að spila við íslensk lið og einnig 

úrvalslið íslenskra leikmanna. Það var árið 1930 sem segja má að fyrsti 

landsleikur Íslands hafi farið fram. Leikurinn var spilaður í Færeyjum á 

Ólafsvökunni á 900 ára þjóðhátíð þeirra og sigraði Ísland 1-0. Úrvalsliðið 

eins og það var kallað þá hafði þó spilað leiki áður. Þessi leikur var sá fyrsti 

sem úrvalslið á Íslandi lék undir merki Íslands, Íþróttasambands Íslands, 
gegn úrvalsliði frá annarri þjóð (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). 

Yfirleitt er miðað við að leikurinn sem var haldinn á Melavelli árið 1946 

þann 17. júlí hafi verið fyrsti leikur íslenska landsliðsins. Það féll í skaut 

Knattspyrnuráðs Reykjavíkur að velja leikmenn og sjá um æfingar fyrir 

leikinn. Það var Englendingur Freddie Steele sem var þá þjálfari KR, fyrrum 

leikmaður Stoke, sem fenginn var til þess að stýra leiknum gegn Dönum. 

Danirnir voru of sterkir fyrir Íslendinga og sigruðu 3-0. Það var ári seinna 

þegar haldinn var leikur á Melavelli þann 24. júlí sem fyrstu landsliðmörkin 

komu en það var Albert Guðmundsson sem skoraði bæði mörkin í 4-2 tapi 

gegn Norðmönnum.  Fyrsti sigurleikur landsliðsins kom á móti Finnum árið 

1948 þegar Ríkharður Jónsson skoraði bæði mörkin í 2-0 sigri. Ári síðar var 

haldið til Danmerkur til að spila við landslið þeirra sem varð sögulegur af 

tveimur ástæðum en það var í fyrsta skipti sem landsliðið spilaði utan 

Íslands og leikurinn fór fram á grasi. Leikurinn endaði með 5-1 sigri Dana en 

það var Halldór Halldórsson sem skoraði mark Íslands (Sigmundur Ó. 
Steinarsson, 2014). 

Íslendingar tóku þátt í sinni fyrstu undankeppni fyrir 

heimsmeistaramótið í Svíþjóð árið 1958 en leikirnir fóru fram árið 1957 og 

voru það Belgar og Frakkar sem voru andstæðingar Íslands. Ísland tapaði 

öllum leikjunum stórt. Í kjölfarið af þátttöku í undankeppni fyrir 

heimsmeistaramótið tók landsliðið þátt í undankeppni Ólympíuleikanna í 
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Róm árið 1960 og fyrir Evrópumeistaramótið árið  1962 (Sigmundur Ó. 

Steinarsson, 2014). 

Árið 1967 var spilaður vináttuleikur sem seint mun gleymast hjá íslensku 

þjóðinni. Spilað var við Dani á Idrætsparken í Danmörku og endaði leikurinn 

14-2 fyrir heimamenn. Tapið gegn Dönum er enn þann dag í dag stærsta tap 

landsliðsins frá upphafi (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). 

Fimmtán árum eftir að Ísland tók þátt í undankeppni fyrir 

heimsmeistaramótið í Svíþjóð tóku þeir aftur þátt fyrir heimsmeistaramótið 

í Vestur-Þýskalandi árið 1974. Liðið reið ekki feitum hesti og tapaði öllum 

leikjunum stórt gegn Belgíu, Hollandi og Noregi. Íslendingar tóku þátt í 

undankeppni fyrir Evrópumótið eftir 12 ára hlé og var Tony Knapp ráðinn 

sem þjálfari liðsins árið 1974 og undir hans stjórn áttu þeir eftir að ná 

eftirtektarverðum úrslitum. Jafntefli við Austur Þýskaland og Frakkland 

þóttu mjög góð úrslit en sigur á Austur Þýskalandi á Laugardalsvelli 5. júní 

árið 1975 með mörkum frá Ásgeiri Sigurvinssyni og Jóhannesi Eðvaldssyni 

var lengi vel stærsti knattspyrnusigur landsliðsins. Þremur árum síðar 

fögnuðu Íslendingar fyrsta sigrinum í heimsmeistaramóti gegn Norður-Írum 
1-0 (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). 

Sigurður Jónsson kom inn á sem varamaður gegn Möltu 5. júní 1983 

aðeins 16 ára og 251 dags gamall og varð þar með yngsti leikmaður Íslands 

frá upphafi og er enn. Jafnframt varð hann yngsti leikmaður til að leika í  

Evrópumeistaramóti landsliða. Það var aðeins nýverið sem Norðmaðurinn 

Martin Ødegaard bætti met Sigurðar en það var 13. október 2014 

(Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). 

Í undankeppni fyrir Evrópumeistaramótið 1992 var árangur íslenska 

liðsins mikil vonbrigði undir stjórn Bo Johansson sem varð til þess að hann 

hætti með liðið þegar tveir leikir voru eftir og Ásgeir Elíasson tók við og 

stýrði síðustu tveimur leikjunum. Ásgeir hafði unnið sex stóra titla á síðustu 

6 árum með Fram. Gerði hann þó nokkrar breytingar bæði á leikmannavali 

og leikskipulagi. Svo fór að ein af stærstu stundum íslenskrar knattspyrnu 

var á Laugardalsvellinum 25. september 1991 þegar lærisveinar Ásgeirs 

lögðu öflugt lið Spánverja 2-0 (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). 

Brotið var blað í knattspyrnusögunni þegar feðgarnir Arnór Guðjohnsen 

og Eiður Smári voru báðir valdir í landsliðshóp gegn Eistum þann 17. apríl 

1996. Þeir urðu þá fyrstu feðgarnir í heiminum til að vera saman í 

landsliðhópi og spila í sama leik en Eiður kom inn á fyrir föður sinn í 

leiknum. Eiður Smári meiddist illa nokkrum vikum síðar í 

unglingalandsliðsleik og því varð ekki úr því að þeir myndu spila saman með 

landsliðinu (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). 
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Landsliðið náði sér á strik undir stjórn Guðjóns Þórðarsonar en hann tók 

við af Loga Ólafssyni árið 1997 eftir dapurt gengi. Íslendingar lentu í erfiðum 

riðli í undankeppninni fyrir Evrópumeistaramótið í Belgíu og Hollandi. Í 

riðlunum voru meðal annars Úkraína, Rússland og  Frakkland þáverandi 

heimsmeistarar. Íslendingar áttu lengi vel möguleika á sæti í lokakeppninni 

með góðum úrslitum. Hæst ber að nefna 1-1 jafntefli við heimsmeistarana á 

Laugardalsvelli árið 1998 eftir mark Ríkharðs Daðasonar sem skallaði yfir 

Fabian Barthez sem fór út í skógarhlaup. Seinni leikurinn var ekki mikið síðri 

en Íslendingar töpuðu 3-2 eftir hetjulega baráttu en Frakkar urðu 

Evrópumeistarar sumarið eftir. Guðjón Þórðarson hvarf á braut til Stoke og 

var Atli Eðvaldsson ráðinn en liðið var hársbreidd frá því að vinna sér sæti í 

umspili fyrir Evrópumeistaramótið í Portúgal 2004 en missti sætið til 
Skotlands (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). 

Áhorfendametið var slegið árið 2004 þegar Ítalir komu í heimsókn og 

voru seldir 20.204 miðar á Laugardalsvöll. Ísland vann 2-0 eftir mörk frá Eiði 

Smára og Gylfa Einarssyni. Þrátt fyrir þessi úrslit og stemningu í kringum 

liðið er óhætt að segja að næstu ár hafi lítið verið að gerast í kringjum liðið 

og áhuginn minnkaði á liðinu. Í lok árs 2011 var ákveðið að leita út fyrir 

landsteinanna að þjálfara, Lars Lagerbӓck var ráðinn og Heimir Hallgrímsson 

honum til aðstoðar (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). Eftir tvo 

vináttulandsleiki sem töpuðust var styrkleikalisti FIFA birtur í apríl 2012 og 

var Ísland í 131 sæti listans og hefur Ísland aldrei verið neðar á listanum 

(FIFA/Coca-Cola World Ranking, 2012-2014). Á þessum tíma voru ákveðinn 

kynslóðaskipti hafin hjá landsliðinu. Ólafur Jóhannesson hafði verið 

duglegur að láta yngri leikmenn fá tækifæri en ungmennalandsliðið skipað 

leikmönnum undir 21 ár aldri höfðu staðið sig vel undir stjórn Eyjólfs 

Sverrissonar. Þeir komust í lokakeppni Evrópukeppni ungmennalandsliða í 

Danmörku sumarið 2011 eftir að hafa unnið sterkt lið Þjóðverja og síðar 

Skota í tveimur umspilsleikjum. Í lokakeppninni vantaði strákunum eitt mark 

í sigurleik gegn Dönum til að komast í undanúrslit. Til að komast áfram 

þurftu þeir að vinna Dani með þriggja marka mun en lokastaðan var 3-1. 

Þeir höfðu áður tapað fyrir Hvít-Rússum 0-2 og Svisslendingum 0-2 en það 

fór svo að Hvít-Rússar fylgdu Svisslendingum, sem voru með fullt hús stiga, 
upp úr riðlinum á markatölu (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). 

Mikill uppgangur var á A-landsliðinu í undankeppninni fyrir 

heimsmeistaramótið í Brasilíu og slökkti Lars fljótt í efasemdamönnum. 

Liðið endaði í öðru sæti í sínum riðli og var 4-4 jafnteflisleikur í Bern einna 

eftirminnilegastur þegar liðið kom til baka úr 4-1 í leik sem Jóhann Berg 

skoraði ótrúlega þrennu. Í umspilsleikjunum urðu Króatar andstæðingar 

liðsins um sæti í Brasilíu. Eftir 0-0 jafnteflisleik á Laugardalsvelli tapaðist 
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leikurinn í Króatíu 2-0 og þó að vonbrigðin leyndu sér ekki þá var árangur 

liðsins alveg magnaður (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). Í styrkleikalista 

FIFA sem birtur var í október 2014 var landsliðið komið upp í 28 sæti, liðið 

var þá efst allra Norðurlandaþjóða og ótrúlegt stökk á heimslistanum á 

stuttum tíma (FIFA/Coca-Cola World Ranking, 2012-2014). Mikil stemmning 

hefur nú myndast á ný í kringum liðið og vonir hafa verið bundnar um að 

komast á Evrópumeistaramótið í Frakklandi 2016. Mikill hluti liðsins er úr U-

21 árs landsliðinu sem komst á lokamót Evrópukeppninnar í Danmörku árið 
2011 í þeim aldursflokki og náði frábærum árangri. 

Fæðingardagsáhrif (relative age effect) er sá munur sem er á 

einstaklingum sem fæddir eru á sama aldursári en á mismunandi tíma á 

árinu. Nokkuð hefur verið rætt um slíkan mun sem stafar af ólíkum 

fæðingardegi einstaklinga á sama aldursári. Þessi munur getur haft áhrif á 

frammistöðu einstaklinga á hinum ýmsu sviðum þar sem um mikinn 

þroskamun getur verið um að ræða, ekki aðeins líkamlegan heldur einnig 
andlegan (Barnsley, Thompson og Legault, 1992).  

Líkamlegur þroski getur komið fram á þann hátt að einstaklingar sem 

fæddir eru fyrr á árinu eru stærri, komnir með meiri styrk og búa yfir meiri 

hraða og snerpu (Williams, 2008), auk þess sem andlegi þroskinn getur 

komið fram í tengslum við sálræna eiginleika (Thompson, Barnsley og 

Battle, 2004). Rannsókn Thompson, Barsley og Dyck (1999) sýndi fram á að 

börn og unglingar sem eru fædd seint á árinu eru líklegri til að hætta í 

íþróttum og ná ekki jafn góðum árangri, en Williams (2008) benti einnig á 

að hugsanleg ástæða getur verið sú að þessir einstaklingar væru komnir 
styttra í líkamlegum þroska.  

Fæðingardagsáhrif sjást oft í knattspyrnu þegar verið er að velja í 

úrvalslið í yngri landslið um allan heim. Þá er mun hærra hlutfall leikmanna 

sem fæddir eru á fyrri hluta ársins en þeirra sem fæddir eru seint á árinu 

(Glamser og  Vincent, 2004). Í rannsókn Glamser og Vincent (2004) kemur 

fram að um 60% leikmanna í landsliðum fjölmargra landa, eins og Bretlands, 

Belgíu, Hollands, Frakklands, Brasilíu og Ástralíu, eru leikmenn fæddir á fyrri 

hluta ársins. Önnur rannsókn sem gerð var á 15 til 18 ára knattspyrnuliðum 

tíu Evrópuþjóða sýndi að hlutfall leikmanna sem fæddir voru í fyrstu þremur 

mánuðum ársins var frá 36–50% en hlutfall þeirra sem fæddir voru í síðustu 

þremur mánuðum ársins var ekki nema 3,9–17% af leikmönnum (Helsen, 

Winckel og Williams, 2005). 
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2.4 Íslenskir atvinnumenn 

Upphaf atvinnumennsku hjá Íslendingum hófst  árið 1947 þegar fyrsti 

atvinnumaðurinn fór út frá Íslandi. Það eru því um sjö áratugir síðan að 

Ísland fór fyrst að senda knattspyrnumenn út í hinn stóra heim til að leika 

knattspyrnu og hafa það sem sína atvinnu. Á öllum þessum árum hefur 

fjöldinn allur af knattspyrnumönnum frá Íslandi farið erlendis til að iðka 

knattspyrnu. Margir hafa náð góðum árangri en öðrum ekki gengið vel og 

jafnvel snúið heim aftur eftir stutta dvöl erlendis. Ekki verður gerð grein 

fyrir öllum íslenskum atvinnumönnum í knattspyrnu sem farið hafa erlendis 

en þeim helstu gerð skil hér og saga þeirra rakin í grófum dráttum frá 

upphafi til að gefa innsýn inn í þróun íslenskra atvinnumanna. 

Fyrsti íslenski knattspyrnumaðurinn sem lék fyrir utan landsteinana var 

Samúel Thorsteinsson en hann lék með Akademisk Boldklub, AB, og danska 

landsliðinu. Hann fór til Danmerkur ungur með fjölskyldu sinni og kynntist 

knattspyrnunni þar. Yngri bræður hans Friðþjófur og Gunnar léku með Fram 

og urðu margfaldir Íslandsmeistarar með þeim. Veturinn 1912-1913 fór 

Samúel til Ítalíu og spilaði með Napoli. Honum stóð það til boða að fara til 

Newcastle sem var þá eitt öflugasta félag Englands en hann afþakkaði boðið 

til að einbeita sér að námi. Friðþjófur Thorsteinsson yngri bróðir Samúels 

hélt til Edinborgar í Skotlandi árið 1913 í fjögurra ára skipasmíðanám. Hann 

hóf að æfa með atvinnumannaliðinu Hibernian og lék hann einnig með 

liðinu. Hann var þannig fyrstur Íslendinga til að leika með atvinnumannaliði 

en hann þáði ekki greiðslu fyrir þátttökuna því hann vildi ekki gerast 
atvinnumaður (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2014). 

Fyrsti íslenski atvinnumaðurinn var Albert Guðmundsson en það var 29. 

júlí árið 1947 þegar hann gekk til liðs við Nancy í Frakklandi. Albert ólst upp í 

Val áður en hann fór út til náms til Skotlands árið 1945 og lék þar á 

áhugasamningi hjá Glasgow Rangers. Eftir námið fór Albert í Arsenal og 

skrifaði þar undir áhugasamning á meðan beðið var eftir atvinnuleyfi sem 

kom aldrei (Gunnar Gunnarsson, 1982). Eftir leik Arsenal gegn Racing Club 

vakti hann mikla athygli sem varð til þess að hann fór til Nancy. Albert fann 

sig vel hjá Nancy og varð markahæsti leikmaður liðsins fyrsta veturinn  og 

fékk viðurnefnið „Hvíta perlan“. Veturinn 1948-1949 fór hann til AC Milan á 

Ítalíu en settu meiðsli þar strik í reikninginn og fór hann um sumarið til 

Racing Club sem er í Frakklandi. Hann spilaði samfleytt í atvinnumennsku í 

Frakklandi til ársins 1955 þangað til hann sneri aftur heim til Íslands. Albert 

lék aðeins 6 leiki með landsliðinu en það tíðkaðist ekki að atvinnumenn 

spiluðu með landsliðunum á þeim tíma. Eftir heimkomuna tók hann þátt í 

uppbyggingu knattspyrnunnar í Hafnarfirði og var einnig formaður KSÍ um 



 

21 

fimm ára skeið frá árslokum 1968 (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson, 1997). 

Þórólfur Beck var næstur til þess að spila í atvinnumennsku og slá í gegn 

erlendis. Þórólfur skoraði mikið og bætti markametið í Íslandsmóti árið 

1961 þegar hann skoraði 16 mörk í 8 leikjum. Sama ár fór hann til Skotlands 

til að leika með St. Mirren, hann lék með þeim þrjú keppnistímabil þangað 

til Glasgow Rangers keypti hann árið 1964 fyrir 20 þúsund pund sem var þá 

hæsta upphæð sem Rangers hafði greitt fyrir leikmann. Þórólfur lauk 

atvinnuferli sínum í Bandaríkjunum og kom heim árið 1968. Hann lék alls 20 

landsleiki fyrir Ísland. Sama ár fór Hermann Gunnarsson úr Val í 

atvinnumennsku en hann fór til austurríska 1. deildarliðsins Eisenstadt en 

hann snéri heim aftur í desember 1969 en hann hafnaði boðum frá 

Austurríki og Vestur-Þýskalandi um áfram haldandi atvinnumennsku (Víðir 
Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Á 8. og 9. áratug 20. aldar fór íslenskum atvinnumönnum fjölgandi. Á 

þessum tíma fóru margir leikmenn út. Leikmenn eins og Ásgeir Sigurvinsson, 

Jóhannes Eðvaldsson, Arnór Guðjohnsen, Pétur Pétursson og Atli 

Eðvaldsson áttu eftir að ná flottum árangri í Evrópuboltanum. Ásgeir 

Sigurvinsson átti glæsilegan feril sem atvinnumaður í 17 ár í Belgíu og 

Vestur-Þýskalandi og er af mörgum talinn meðal fremstu knattspyrnumanna 

Íslands fyrr og síðar. Ásgeir er frá Vestmannaeyjum og lék með ÍBV áður en 

hann samdi við belgíska liðið Standard Liege sumarið 1973, þá 18 ára gamall 

en enginn íslenskur knattspyrnumaður hafði leikið sem atvinnumaður í 

fjögur ár fyrir það. Sumarið 1981 var hann keyptur til Vestur-þýska 

stórveldisins Bayern Mϋnchen. Hann lék þó aðeins eitt tímabil hjá félaginu 

þar sem hann þurfti að sætta sig mikið við bekkjarsetu. Ári síðar var hann 

keyptur til vestur-þýska liðsins Stuttgart en hann lék með þeim til loka 

ferilsins árið 1990. Tímabilið 1983-1984 leiddi Ásgeir liðið til sigurs í 1. 

deildinni og var í kjölfarið kjörinn besti knattspyrnumaður deildarinnar af 

leikmönnum hennar. Ásgeir var lengi fyrirliði liðsins og þótti einn besti 

leikmaður deildarinnar. Árið 1989 lék Ásgeir í úrslitaleikjum um UEFA 

bikarinn gegn Napoli, en með því liði lék Diego Maradona sem talinn er einn 

af bestu leikmönnum heims frá upphafi og var talað um einvígi þeirra. 

Ásgeir og félagar biðu í lægri hlut fyrir  Napoli (Víðir Sigurðsson og Sigurður 

Á. Friðþjófsson, 1997). 

Jóhannes Eðvaldsson lék með danska 1. deildarliðinu Holbæk fyrrihluta 

árs 1975 en var seldur til skoska liðsins Glasgow Celtic. Þar lék hann í sex ár 

þar sem hann varð tvisvar Skotlandsmeistari og tvisvar bikarmeistari með 

félaginu og var auk þess markahæsti leikmaður félagsins tímabilið 1977-
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1978. Á sínu fyrsta ári með félaginu fór hann til Íslands og lék þar með liðinu 

gegn sínum gömlu félögum í Val í Evrópuleik. Það var í fyrsta skipti sem 

íslenskur leikmaður var í erlendu félagsliði í Evrópuleik á Íslandi. Eftir tímann 

sinn hjá Glasgow Celtic lék Jóhannes í Bandaríkjunum og Vestur-Þýskalandi 

áður en hann lauk ferlinum með Motherwell í Skotlandi árin 1982-1984 
(Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Í kjölfarið á Ásgeiri og Jóhannesi fylgdu fleiri leikmenn þeim í 

atvinnumennskuna til meginlands Evrópu og Norðurlandanna. Guðgeir 

Leifsson fór til Charleroi í Belgíu haustið 1975 og lék þar í tvö ár, hann átti 

einnig eftir að spila í Sviss, Skotlandi og Kanada. Marteinn Geirsson og 

Stefán Halldórsson héldu saman til Belgíu og léku með Royal Union árin 

1976-1978. Leikmenn fóru einnig til Norðurlandanna, Atli Þór Héðinsson  

lék með Holbæk í Danmörku og lék þar tímabilið 1976-1977. Mikill straumur 

var til Svíþjóðar, Matthías Hallgrímsson lék með Halmia tímabilið 1976-1977 

og Teitur Þórðarson fór til Jönköping árið 1977. Ári seinna fóru Árni 

Stefánsson og Jón Pétursson einnig í Jönköping. Þorsteinn Ólafsson, Hörður 

Hilmarsson og Örn Óskarsson áttu svo eftir að bætast í hóp leikmanna til að 

fara til Svíþjóðar (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Árið 1978 hófu tveir ungir leikmenn atvinnuferil sinn, þeir Arnór 

Guðjohnsen og Pétur Pétursson. Arnór varð yngsti atvinnumaður Íslands 

þegar hann fór í belgíska liðið Lokeren daginn fyrir 17 ára afmælið sitt. 

Arnór komst strax í aðallið Lokeren og varð yngsti leikmaður 1. deildarinnar 

um veturinn. Hann gerðist leikmaður Anderlecht árið 1983 og varð fyrsti 

íslenski knattspyrnumaðurinn til að leika úrslitaleik í Evrópukeppni. Það var 

leikur Anderlecht gegn Tottenham sem endaði með sigri síðarnefnda liðsins. 

Tímabilið 1986-1987 varð hann meistari með Anderlecht, markakóngur 1. 

deildarinnar og valinn besti leikmaður deildarinnar af stærsta dagblaði 

Belgíu, Het Nieuwsblad. Ári seinna varð hann bikarmeistari með Anderlecht. 

Árin 1990-1992 fór Arnór til Frakklands en fór síðan til Svíþjóðar í ársbyrjun 

1993 þar sem hann lék þar til atvinnuferli hans lauk árið 1998 þegar hann 

gekk til liðs við Val.  Pétur Pétursson fór til Hollenska liðsins Feyenoord þá 

19 ára gamall. Hann sló í gegn og skoraði grimmt fyrir Feyenoord og var á 

tímabili í hópi markahæstu leikmanna Evrópu.  Pétur fór frá Hollandi til 

Belgíu 1981 þar sem hann lék í þrjú ár, eitt ár með Anderlecht og tvö ár með 

Antwerpen, en lék svo aftur með Feyenoord eitt tímabil áður en hann lauk 

atvinnuferlinum með Hercules á Spáni tímabilið 1985-1986 (Víðir 
Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Atli Eðvaldsson gerðist leikmaður Borussia Dortmund í Vestur-Þýskalandi 

síðla árs 1979 og var þar í tvö tímabil. Þaðan fór Atli til Fortuna Dϋsseldorf í 
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þrjú tímabil. Tímabilið 1982–1983 var eflaust hans besta þar sem hann varð 

annar markahæsti leikmaður 1. deildarinnar með 21 mark. Atli fór síðan til 

þriðja 1. deildarliðsins, Bayer Uerdingen en samtals skoraði hann 59 mörk í 

226 leikjum í einni sterkustu deild í heimi (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson, 1997). Fleiri fylgdu Atla til Vestur-Þýskalands, Janus 

Guðlaugsson fór til þýska 2. deildarliðsins Fortuna Köln og lék þar í sex ár og 

sem fyrirliði um tíma. Hann lauk atvinnumannaferlinum með Lugano í Sviss 

tímabilið 1985–1986. Magnús Bergs fór til Borussia Dortumnd en hann lék 

einnig í Belgíu og á Spáni áður en hann lagði skóna á hilluna árið 1985. Pétur 

Ormslev fór í Fortuna Dϋsseldorf og lék þar um þriggja ára skeið, þá sneri 

hann aftur heim (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Leikmenn voru duglegir að fara til Belgíu, Karl Þórðarson og Þorsteinn 

Bjarnason fóru til belgíska 1. deildarliðsins La Louviere veturinn 1979. Sævar 

Jónsson gekk til liðs við Cercle Brugge árið 1981 og árið eftir gekk Ragnar 

Margeirsson einnig til liðs þá. Lárus Guðmundsson fór til Waterschei í 

ársbyrjun 1982 og var bikarmeistari með þeim sama ár. Lárus fór til Bayer 

Uerdingen í Vestur-Þýskalandi árið 1984 þar sem hann náði einnig í 

bikarmeistaratitil með sínu liði. Íslenskir leikmenn fóru víða, Heimir Karlsson 

lék með Excelsior í Hollandi tímabilið 1984-1985. Á sama tímabili fór 

Sigurður Grétarsson fór til Grikklands, þaðan fór hann til Sviss og var þar 

meistari með tveimur liðum. Árið 1985 fór Bjarni Sigurðsson til Brann í 

Noregi og á sama tíma fór Sigurður Jónsson, 18 ára skagamaður til Sheffield 

Wednesday og síðar til Arsenal. Sigurður var lengi vel einn á Englandi en 

árið 1988 gekk Guðni Bergsson til liðs við Tottenham og ári seinna fór 

Þorvaldur Örlygsson til liðs við Nottingham Forest (Víðir Sigurðsson og 
Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Um og eftir 1990 voru Skagamenn sigursælir í íslenskri knattspyrnu og 

fengu ungir skagamenn athygli frá stærri félögum í Evrópu. 

Tvíburabræðurnir Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir fóru til Feyenoord í 

Hollandi í árslok 1992. Nokkrum mánuðum síðar fór Þórður Guðjónsson til 

Bochum í Þýskalandi (Víðir Sigurðsson, 1993). Áður hafði Ólafur Þórðarson 

farið til Lyn í Noregi frá Skaganum. Eyjólfur Sverrisson fór heldur óvenjulega 

leið í atvinnumennsku en hann fór frá 2. deildarliði Tindastóls þar sem hann 

vann sér sæti í þýska stórliðinu Stuttgart árið 1990 og varð þýskur meistari 

tveimur árum seinna. Síðar varð hann meistari með tyrkneska liðnu Besiktas 

sem gerði hann að fyrsta íslenska knattspyrnumanninum til að vera meistari 

í tveimur löndum utan Íslands (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 

1997). Eiður Smári Guðjohnsen var 16 ára gamall þegar hann skrifaði undir 

hjá PSV Eindhoven frá Hollandi í árslok 1994. Seinna átti Eiður eftir að spila 

með stórliðunum Chelsea og Barcelona þrátt fyrir erfið meiðsli sem hann 
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hlaut ungur í PSV. Þar varð hann til að mynda tvisvar Englandsmeistari með 

Chelsea. Með Barcelona varð Eiður Spánarmeistari auk þess sem hann varð 

fyrstur Íslendinga til að vinna Meistaradeild Evrópu.  Rúnar Kristinsson fór 
frá KR til að leika með Örgryte í Svíþjóð á sama ári (Víðir Sigurðsson, 1995). 

Allt til ársins 1996 voru reglur um fjölda erlendra leikmanna í hverju 

landi fyrir sig. Það takmarkaði möguleika íslenskra leikmanna á að komast í 

atvinnumennsku erlendis. En tækifærunum átti eftir að fjölga verulega eftir 

að dómur féll í svonefndu Bosman máli í árslok 1995. Það kom þannig til að 

leikmaður að nafni Jean-Marc Bosman sem var samningslaus, vildi fá 

félagaskipti úr liði sínu Liege í Belgíu til  Dunkerque í Frakklandi. Á þessum 

tíma áttu liðin leikmenn þó að samningur leikmanns væri útrunninn. Hann 

fór með málið fyrir Evrópurétt í Lúxemborg og hafði þar sigur í málinu eftir 

langa deilu (Law Teacher, e.d.). Eftir þennan dóm varð raunin sú að kvóti 

um útlendinga náði aðeins út til landa sem voru utan Evrópubandalagsins 

og Evrópska efnahagssvæðisins sem Ísland tilheyrir. Þessi úrskurður varð til 

þess að nú opnuðust allar dyr fyrir íslenska leikmenn til að komast í 
atvinnumennsku erlendis (Víðir Sigurðsson, 1987). 

Eftir að Bosman reglan tók gildi var mun auðveldara en áður að komast í 

atvinnumennsku. Fjölmargir íslenskir knattspyrnumenn eru atvinnumenn 

víða um heim. Mikið fjármagn er að finna í mörgum af stóru deildunum í 

Evrópu og einnig í öðrum heimshlutum. Í ármótablaði Viðskiptablaðsins árið 

2014 var gefin út tuttugu manna listi með launahæstu íslensku 

atvinnumönnum þar sem knattspyrnumenn voru afgerandi flestir eða 

sautján af tuttugu. Laun voru áætluð á ári í íslenskum krónum talið fyrir 

skatta. Gylfi Þór Sigurðsson leikmaður Swansea  sem leikur í ensku 

úrvalsdeildinni var þar lang efstur með 480 milljónir króna í árslaun. Alfreð 

Finnbogason sem leikur á Spáni með Real Sociedad var með 140 milljónir 

króna í árslaun, Kolbeinn Sigþórsson leikmaður Ajax í Hollandi fylgdi þar á 

eftir með 130 milljónir króna og Aron Einar Gunnarsson leikmaður Cardiff 

sem leikur í Englandi með 100 milljónir króna. Þessi leikmenn voru 

launahæstir á Englandi og meginlandi Evrópu. Á Norðurlöndunum var Rúrik 

Gíslason leikmaður FC Köbenhavn í Danmörku launahæstur Íslendinga með 

48 milljónir króna í árslaun. Indriði Sigurðsson leikmaður Viking í Noregi var 

næstur með 42 milljónir króna og Gunnar Heiðar Þorvaldsson leikmaður 

Hacken í Svíþjóð með 35 milljónir króna í árslaun (Viðskiptablaðið, 2014). 

Það er draumur margra íslenskra knattspyrnumanna að geta leikið sem 

atvinnumenn í knattspyrnu erlendis. Þar eru tækifærin fleiri, fjármagn 

meira, gæði knattspyrnunnar meiri, öflugri stuðningsmenn, umgjörð og allar 

aðstæður til knattspyrnuiðkunar betri. Á Íslandi nær keppnistímabilið yfir 
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um fimm mánuði, oft við erfiðar aðstæður sökum veðurfars og 

vallaraðstæðna. Það getur þó verið erfitt að flytjast búferlum erlendis. 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á leikmönnum sem reyna að 

aðlagast lífi í öðru landi til að reyna fyrir sér í atvinnumennsku, sérstaklega 

ungum leikmönnum, sem reyna að aðlagast lífi í öðru landi til að reyna fyrir 

sér í atvinnumennsku (Taylor, 2007; Weedon, 2011). Í ritgerð eftir Birni 

Egilsson, sem tók viðtöl við átta íslenska knattspyrnumenn, en meðalaldur 

þeirra var 17,14 ár þegar þeir fóru erlendis í atvinnumennsku. Þar kom í ljós 

að umhverfið var töluvert annað en heima á Íslandi. Ákefðin á æfingum var 

meiri, leikmenn voru að læra nýjan leikstíl, samkeppnin var bæði hörð og 

mikil og miklar kröfur voru gerðar um líkamlegt ásigkomulag. Þá var 

umhverfið annað en þeir höfðu vanist og oft fjarri vinum og jafnvel 

fjölskyldu. Allir leikmennirnir í rannsókninni komu inn á það að andlegi 

þátturinn væri einn af lykilþáttunum til ná árangri. Efasemdir, kvíði, hræðsla 

við mistök og fleiri þættir voru nefndir sem þessir leikmenn töldu að gætu 

haft áhrif á frammistöðu þeirra í knattspyrnu. Annað atriði sem 

leikmennirnir töldu mikilvægt var að fá fjölskyldumeðlim með sér erlendis 

til að hjálpa til við að aðlagast betur umhverfinu og halda daglegu lífi í 
stöðugleika og jafnvægi (Birnir Egilsson, 2013). 
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3 Aðferðir  

Í þessum kafla verður fjallað um þátttakendur, sagt frá öflun gagna og 

fyrirkomulagi verkefnisins. Kaflanum lýkur síðan með útskýringum á 

tölfræðilegri úrvinnslu. 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru 130 karlkyns leikmenn sem hafa farið 

erlendis í atvinnumennsku í knattspyrnu frá Íslandi síðastliðin 10 ár, frá 

árinu 2005 til 1. apríl 2015. Af þessum fjölda hafa sumir einstaklingar haft 
fleiri en ein félagaskipti erlendis á þessu tímabili. 

     Jafnframt eru þátttakendur í rannsókninni A-landsliðsmenn úr 

karlalandsliði Íslands sem leikið hafa að minnsta kosti einn mótsleik í 

undankeppnum fyrir stórmót frá árinu 2006. Undankeppnir sem notast er 

við eru fyrir Evrópumeistaramótið 2008 í Austurríki og Sviss þar sem fjöldi 

leikmanna var 32, heimsmeistaramótið 2010 í Suður Afríku þar sem fjöldi 

leikmanna var 26, Evrópumeistaramótið 2012 í Póllandi og Úkraínu þar sem 

fjöldi leikmanna var 34, heimsmeistaramótið 2014 í Brasilíu þar sem fjöldi 

leikmanna var 23 og Evrópumeistaramótið 2016 í Frakklandi þar sem fjöldi 

leikmanna var 17. Þar sem oft eru sömu leikmenn sem hafa verið í fleiri en 

einni keppni þá eru þeir einungis taldir einu sinni og þátttakendur eru því í 

heildina 60 leikmenn, einn af þessum 60 leikmönnum átti ekki 

knattspyrnulegt uppeldi á Íslandi. 

3.2 Gögn og uppsetning 

Verkefnið byggist upp á heimildarvinnu þar sem rannsóknin var unnin út frá 

gögnum sem voru fengin víða. Haft var samband við Víði Sigurðsson, 

blaðamann íþróttafrétta á Morgunblaðinu, rithöfund og mikinn 

knattspyrnuáhugamann. Hann hefur í fjölda ára skrifað um knattspyrnu hér 

á Íslandi og hefur að geyma ýmisleg gögn sem féllu að gagnasöfnun í þessu 

verkefni. Frá honum voru meðal annars fengin gögn um alla leikmenn hér á 

landi sem farið hafa frá Íslandi til að leika knattspyrnu erlendis frá árinu 

2005 til dagsins í dag. A-landsliðsmenn sem leikið hafa í síðustu fimm 

undankeppnum fyrir heimsmeistaramótið og Evrópumeistaramótið voru 

greindir í gegnum heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands en þar eru skrár 

yfir alla leikmenn sem leikið hafa fyrir Íslands hönd bæði í 
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unglingalandsliðum og A-landsliði. Stuðst var við þau gögn sem þar var að 

finna. 

Út frá þessum tveimur flokkum, annars vegar atvinnumönnum 

síðastliðin 10 ár og hins vegar A-landsliðsmönnum, eru síðan niðurstöður 

unnar. Skoðaðir eru þessir tveir flokkar í hvoru lagi fyrir sig út frá hinum 

ýmsu breytum. Þá eru atvinnumenn síðastliðin 10 ár skoðaðir út frá fjölda 

leikmanna sem fara út á hverju ári, frá hvaða íslensku félögum þeir fara 

erlendis, til hvaða landa þeir sækja og síðan eru leikmenn einnig skoðaðir út 

frá aldri og fæðingarmánuðum. A-landsliðsmenn Íslands eru skoðaðir út frá 

fæðingarmánuðum, aldri, fjölda leikja með unglingalandsliðum (U-17, U-19 
og U-21) og til hvaða landa þeir sækja í atvinnumennsku. 

3.3 Tölfræðileg úrvinnsla 

Gögnum var safnað saman og unnið úr þeim í Microsoft office excel 2007 og 

sett fram meðal annars með myndrænum hætti í formi súlurita, línurita og 
skífurita. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum. Í upphafi verður fjallað 

um íslenska knattspyrnuleikmenn sem hafa farið frá Íslandi til að leika í 

atvinnumennsku erlendis. Í þeim niðurstöðum getur komið fyrir að einn 

einstaklingur komi oftar en einu sinni fyrir í niðurstöðum þar sem leikmenn 

eiga til að koma aftur heim til Íslands og jafnvel farið aftur erlendis í 

atvinnumennsku. Í seinni hluta niðurstöðukafla er skýrt frá niðurstöðum um 

A-landsliðmenn, hver leið þeirra í atvinnumennsku var og fjöldi leikja með 
yngri landsliðum. 

4.1  Atvinnumenn síðustu 10 ára 

Í heildina fóru út á tímabilinu sem var til rannsóknar 167 einstaklingar, bæði 

karlar og konur, en af þeim fjölda eru 130 karlar og 37 konur sem hafa farið 

út í atvinnumennsku.  

     Þegar niðurstöður um þróun á karlkyns knattspyrnuleikmönnum sem 

farið hafa frá Íslandi til að leika í atvinnumennsku erlendis má sjá að frá 

árinu 2005 hafa verið að fara í kringum 10 til 20 leikmenn á hverju ári. Árið 

Mynd 1. Niðurstöður sýna fjölda íslenskra knattspyrnumanna sem farið hafa í 
atvinnumennsku erlendis frá árinu 2005. 
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2005 fóru flestir leikmenn eða 21 talsins. Árið 2008 fóru fæstir leikmenn 

eða 6 talsins.  Á árinu 2015 hafa 10 farið á fyrstu fjórum mánuðum ársins 
(mynd 1). 

     Þegar niðurstöður um, frá hvaða félögum leikmenn fara frá Íslandi til að 

leika í atvinnumennsku í knattspyrnu erlendis, má sjá að félögin á 

höfuðborgarsvæðinu senda frá sér flesta leikmenn. Keflavík og ÍA eru þau 

lið  sem senda flesta leikmenn í atvinnumennsku af landsbyggðinni út frá 

þessum niðurstöðum. Bláa súlan sýnir allan þann fjölda sem hefur farið 

erlendis, sumir þeirra hafa komið heim og farið aftur erlendis eftir dvöl á 

Íslandi. Rauða súlan sýnir hvern og einn leikmann einu sinni. Út frá þessum 

niðurstöðum fara flestir leikmenn erlendis frá KR og Breiðablik. Ef hver 

leikmaður er talinn einu sinni fara flestir frá Breiðablik eða 19 talsins. Á eftir 
þeim koma KR með 15 leikmenn og Fylkir með 14 leikmenn (mynd 2). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Niðurstöður sýna frá hvaða félögum íslenskir knattspyrnumenn fara frá 
Íslandi í atvinnumennsku erlendis. 
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Þegar niðurstöður eru skoðaðar til hvaða landa leikmenn hafa farið frá 

Íslandi til að leika erlendis í atvinnumennsku í knattspyrnu frá árinu 2005 

má sjá að flestir leikmenn fara til Norðurlandanna. Flestir hafa farið til 

Noregs eða 44 talsins og 32 hafa farið til Svíþjóðar. Þá hafa 18 leikmenn 

farið til Hollands og Danmerkur, 15 hafa farið til Englands. Þar á eftir koma 
nokkur lönd með færri en 10 leikmenn (mynd 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Niðurstöður sýna til hvaða landa íslenskir knattspyrnumenn hafa farið 
frá Íslandi frá árinu 2005. 



 

32 

Þegar niðurstöður um íslenska knattspyrnuleikmenn sem halda erlendis í 

atvinnumennsku fyrir 19 ára aldur eru skoðaðir má sjá að flestir leikmenn 

fara til Hollands eða 15 talsins. Skammt undan er England en 14 leikmenn 

fóru þangað. Níu leikmenn fóru til Danmerkur en Danmörk sker sig úr af 

Norðurlöndunum en Noregur kemur næst með 4 leikmenn (mynd 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Niðurstöður sýna hvert íslenskir knattspyrnumenn á aldrinum 18 ára og 
yngri fara frá Íslandi. 
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Þegar niðurstöður um íslenska knattspyrnuleikmenn sem halda erlendis í 

atvinnumennsku á aldrinum 19-21 árs eru skoðaðar má sjá að 

Norðurlandaþjóðirnar skera sig út. Flestir fara til Noregs eða 9 talsins, 6 fara 
til Svíþjóðar og 3 til Danmerkur (mynd 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Niðurstöður sýna hvert íslenskir knattspyrnumenn á aldrinum 19-21 árs 
fara frá Íslandi. 
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Þegar niðurstöður um íslenska knattspyrnuleikmenn sem halda erlendis í 

atvinnumennsku á aldrinum 22 ára og eldri eru skoðaðar má sjá að flestir 

fara til Noregs eða 31 talsins. Næst flestir fara til Svíþjóðar eða 25 talsins. 

Þar á eftir kemur Danmörk með 6 leikmenn og Sviss með 5 leikmenn. Til 

annars leikmenn fara einn til tveir leikmenn. Tæp  85% af leikmönnum sem 
fara frá Íslandi á aldrinum 22 ára og eldri fara til Norðurlandanna (mynd 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Niðurstöður sýna hvert íslenskir knattspyrnumenn á aldrinum 22 ára og 
eldri fara frá Íslandi. 
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Þegar niðurstöður  eru skoðaðar um íslenska knattspyrnumenn sem fóru 

fyrir 19 ára aldur má sjá að 23 leikmenn af 44 sem fóru í atvinnumennsku 

frá 2005-2013 hafa snúið aftur til Íslands á einhverjum tímapunkti. 21 
leikmaður hefur haldist í atvinnumennsku erlendis (mynd 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Niðurstöður sýna hvernig íslenskum knattspyrnumönnum hefur vegnað 
sem farið hafa erlendis í atvinnumennsku fyrir 19 ára aldur frá 2005-
2013. 
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4.2 Atvinnumenn úr landsliði  

Þegar niðurstöður um fæðingarmánuði leikmanna eru skoðaðar sést að 

fæðingarmánuðir A-landsliðmanna eru frekar dreifðir. Ekki áberandi í byrjun 

árs en þó eru áberandi fáir fæddir í nóvember og desember (mynd 8). 

Flestir leikmenn eru sjö í fæðingarmánuði en það eru fjórir mánuðir, mars, 

maí, september og október. Í nóvember og desember eru fæstir fæddir en 

tveir í hvorum mánuði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Niðurstöður sem sýna fæðingarmánuði A-landsliðsmanna. 
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Þegar niðurstöður um fjölda leikmanna út frá fæðingarmánuðum er skipt í 

ársþriðjunga má sjá lítinn mun á fæðingarmánuðum. Flestir eru þó í fyrsta 

þriðjungi ársins, sem nær frá janúar til apríl, eða 22 talsins. Frá maí til ágúst 

eru tveimur færri eða 20 talsins. Í síðasta þriðjungi, frá september til 

desember, eru fæstir eða 18 talsins (mynd 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Niðurstöður sýna fjölda leikmanna út frá fæðingarmánuði A-
landsliðsmanna skipt í ársþriðjunga. 
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Þegar niðurstöður á fjölda U-17 ára landsleikja hjá A-landsliðsmönnum eru 

skoðaðir má sjá að tæplega þriðjungur eða 1/3  af A-landsliðsmönnunum 

spilar ekki leik með U-17 ára landsliðinu. Sjö leikmenn léku 1 til 5 leiki. Út frá 

þessum niðurstöðum léku rúmlega helmingur A-landsliðsmanna minna en 5 

leiki með U-17 ára landsliðinu. Alls hafa 19 A-landsliðsmenn leikið á bilinu 6 

til 10 leiki með U-17 ára landsliðinu en 10 A-landsliðmenn leikið 11 leiki eða 
meira með U-17 ára landsliðinu (mynd 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Niðurstöður sýna fjölda U-17 árs landsliðsleikja hjá A-landsliðsmönnum. 
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Þegar niðurstöður á fjölda U-19 ára landsleikja hjá A-landsliðsmönnum eru 

skoðaðar má sjá að  15 leikmenn eða 1/4  af A-landsliðsmönnunum leika 

ekki með U-19 ára landsliðinu. Fimmtán A-landsliðmenn leika á bilinu 1 til 5 

leiki með U-19 ára landsliðinu. Út frá þessum niðurstöðum leikur helmingur 

A-landsliðsmanna 5 leiki eða minna með U-19 ára landsliðinu. 16 leikmenn 

hafa leikið 6 til 10 leiki með U-19 ára landsliðinu og 14 leikmenn 11 leiki eða 
meira með U-19 ára landsliðinu (mynd 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Niðurstöður sýna fjölda U-19 ára landsliðsleikja hjá A-landsliðsmönnum. 
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Þegar niðurstöður á fjölda U-21 landsleikja hjá A-landsliðsmönnum eru 

skoðaðar má sjá að 9 leikmenn eða tæplega 1/6  af A-landsliðsmönnunum 

spilar ekki leik með U-21 ára landsliðinu. Sjö leikmenn hafa leikið á bilinu 1 

til 5 leiki með U21 árs landsliðnu. Flestir leikmenn hafa leikið á bilinu 6-10 

leiki með U-21 árs landsliðinu en 18 leikmenn hafa leikið á bilinu 11 til 15 

leiki. Út frá þessum niðurstöðum hafa 44 eða rúmlega 73% A-landsliðmanna 
leikið 6 eða fleiri leiki með U-21 árs landsliðinu (mynd 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Niðurstöður sýna fjölda U-21 árs landsliðsleikja hjá A-landsliðsmönnum. 
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Þegar niðurstöður um fjölda yngri landsliða sem A-landsliðsmenn hafa leikið 

með eru skoðaðar má sjá að 30 af 60 A-landsliðsmönnum eða 50% hafa 

leikið með öllum landsliðum. Fjórir leikmenn spiluðu ekki leik með yngra 

landsliði og tæplega 1/4 með einu eða minna. Sextán leikmenn hafa leikið 

með tveimur yngri landsliðum, þannig að 46 af 60 leikmönnum eða tæp 

77% A-landsliðsmanna hafa leikið með tveimur eða öllum yngri landsliðum 
(mynd 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Niðurstöður sýna fjölda yngri landsliða sem A-landsliðsmenn hafa leikið með. 
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Þegar niðurstöður um aldur A-landsliðmanna eru skoðaðar þegar þeir fóru 

fyrst erlendis til atvinnumennsku má sjá að flestir fara erlendis á 23 

aldursári. Aðeins tveir leikmenn fóru út eftir 25 ára aldur og tveir leikmenn 

hafa ekki farið í atvinnumennsku erlendis sem leikið hafa með A-landsliðinu. 

Nítján leikmenn fóru 18 ára eða yngri fyrst erlendis, 16 leikmenn fóru á 

aldrinum 19-21 árs og 22 leikmenn fóru 22 ára eða eldri í atvinnumennsku. 

Meðalaldur leikmanna er 20,5 ár þegar þeir fara fyrst út og miðgildi 21 árs 

(mynd 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Niðurstöður sýna aldur A-landsliðsmanna þegar þeir fóru fyrst til að 
leika í atvinnumennsku erlendis. 
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Þegar niðurstöður um í hvaða lönd A-landsliðsmennirnir fóru fyrst til má sjá 

að flestir fóru til Noregs eða 17 talsins. Næst flestir fóru til Svíþjóðar eða 11 

talsins og skammt undan er England en þangað fóru 9 leikmenn. Samtals 

fóru 30 leikmenn til Norðurlandaþjóða. Tveir leikmenn fóru ekki erlendis í 

atvinnumennsku (mynd 15).  

 

 

Mynd 15. Niðurstöður sýna hvaða lönd A-landsliðsmenn fóru til frá Íslandi. 
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5 Umræða 

Meginmarkmið verkefnisins var að skoða þróun íslenskra karlkyns 

knattspyrnuleikmanna sem farið hafa erlendis til að leika í atvinnumennsku  

síðastliðin 10 ár. Einnig að skoða hvaða leið þeir knattspyrnuleikmenn fara 

sem náð hafa lengst og leikið mótsleik með A-landsliðinu frá 

undankeppnum fyrir Evrópumeistaramótið og heimsmeistaramótið frá 

undankeppni Evrópumeistaramótsins í Austurríki og Sviss árið 2008 til 

undankeppni  Evrópumeistaramótsins í Frakklandi 2016.  

     Svar við fyrstu rannsóknarspurningu um hvaða leið er æskileg til að 

komast í fremstu röð meðal íslenskra knattspyrnumanna er í stuttu máli 

þessi: Erfitt er að gera grein fyrir því hvaða leið sé best fyrir hvern og einn 

leikmann þar sem að margir þættir geta haft áhrif á slíkt ferli. Ljóst er að 

flestir leikmenn leita til Norðurlandanna fyrst áður en þeir halda til annarra 

landa frá Íslandi. Leikmenn 18 ára og yngri fara aðallega til Bretlandseyja, 

Hollands og Danmerkur. Því eldri sem leikmennirnir fara erlendis frá Íslandi 

eru Norðurlöndin vinsælasti kosturinn. Mun fleiri leikmenn fara erlendis frá 
liðum af höfuðborgarsvæðinu en liðum utan þess. 

     Svar við annarri rannsóknarspurningu um hvaða leið hafa þeir leikmenn 

farið sem leikið hafa í undankeppnum fyrir stórmót, frá EM 2008 til EM 

2016, er eftirfarandi: Flestir leikmenn fóru fyrst erlendis í atvinnumennsku á 

23. aldursári en ef miðgildi hópsins er skoðað þá er það 21 ár. Algengt er að 

leikmenn fari erlendis á aldursbilinu 16–25 ára. Flestir fóru fyrst til Noregs 

og Svíþjóðar en Bretlandseyjar auk Hollands og Belgíu voru einnig áberandi 

áfangastaðir. Helmingur hópsins eða 30 af 60 leikmönnum léku með öllum 

yngri landsliðunum en fjórir leikmenn léku engan landsleik fyrir yngri 

landslið Íslands í knattspyrnu. Tæplega þriðjungur hópsins lék ekki með U–
17 ára landsliðinu. 

     Svar við þriðju rannsóknarspurningu um hvaða íslensku félagslið hafa 

verið að senda flesta leikmenn út í atvinnumennsku kemur í ljós að flestir 

leikmenn fara frá „stórum félögum“ á höfuðborgarsvæðinu. Frá Breiðablik 

hafa farið flestir leikmenn, eða 19 talsins. Önnur félög fylgja skammt undan, 

KR með 15 leikmenn, Fylkir með 14 leikmenn, Valur með 11 leikmenn, FH 

með 11 leikmenn og Stjarnan 10 leikmenn. Keflavík og ÍA eru þau lið utan 

höfuðborgarsvæðisins sem flestir leikmenn hafa farið erlendis frá, en 11 
leikmenn hafa farið frá Keflavík og 8 frá ÍA á þessu tímabili.  
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     Svar við fjórðu rannsóknarspurningu um hvernig þeim leikmönnum 

vegnar sem fara út í atvinnumennsku fyrir 19 ára aldur, þá má svara þeirri 

spurningu á þann veg að 23 af 44 sem fóru erlendis í atvinnumennsku á 

árunum 2005–2013 hafa snúið aftur til Íslands. Það leiðir að því að um það 

bil annar hver leikmaður kemur aftur til Íslands. Sumir leikmenn hafa farið 

aftur erlendis í atvinnumennsku og eru góðar líkur á því að fleiri leikmenn 

geri það. Það eru 21 leikmenn sem ennþá eru erlendis sem þýðir að það geti 

einnig gengið vel. Erfitt er að koma með fastmótað svar við þessari 

spurningu þar sem það getur verið bæði mjög einstaklingsbundið og bundið 

aðstæðum hvort ungir strákar frá Íslandi nái að festa sig vel í sessi í 

atvinnumennsku erlendis. 

     Svar við fimmtu og síðustu rannsóknarspurningunni um hvað margir 

knattspyrnumenn hafa farið erlendis undanfarin ár til að leika knattspyrnu 

er eftirfarandi: Frá árinu 2005 til lok árs 2014 hafa 13,8 leikmenn að 

meðaltali verið að fara erlendis í atvinnumennsku á hverju ári. Árið 2005 var 

hápunkturinn en þá fóru 21 leikmaður erlendis. Þremur árum seinna 

lækkaði straumurinn til muna og fóru einungis sex leikmenn erlendis árið 

2008. Frá 2008 hefur fjöldinn vaxið og fóru 19 leikmenn erlendis árið 2013 

og 20 leikmenn árið 2014. Á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2015 hafa þegar 
10 leikmenn farið erlendis í atvinnumennsku. 

          Ef styrkleiki og veikleiki rannsóknar er skoðaður þá eru helstu 

veikleikarnir þeir að lítið er til um þetta efni og því ristir umræðan ef til vill 

ekki nægilega djúpt í einstökum þáttum umræðunnar. Ef til vill hefði það 

verið áhugavert að fylgja eftir þessari þróun hjá nágrönnum okkar á 

Norðurlöndum en slíkt verður að bíða betri tíma. Það getur því oft verið 

erfitt að finna svör við öllum þeim vangaveltum sem upp koma í þessu 

verkefni. Þá hefði verið áhugavert að ræða við einstaka leikmenn en þeirri 

nálgun er öðrum rannsakendum látið eftir. Helstu styrkleikar rannsóknar 

eru aftur á móti sá að hér er rannsókn sem ekki hefur verið gerð áður hér á 

landi. Ýmsir þættir eru skoðaðir sem gæti orðið uppspretta frekari 

rannsókna á þessu sviði á Íslandi. Niðurstöðurnar eru áhugaverðar fyrir 

knattspyrnuna á Íslandi og gefur sýn á atvinnumennsku íslenskra 
knattspyrnumanna frá nýju sjónarhorni. 

5.1 Atvinnumenn síðustu 10 ára 

Tekinn var þessi hópur til að sjá fjölda íslenskra atvinnumanna síðasta 

áratugar. Mikil vinna er að finna út hverjir eru að fara erlendis á hverjum 

tíma en Víðir Sigurðsson veitti þær upplýsingar en hann hefur verið að safna 

saman þessum upplýsingum um leikmenn frá árinu 2005. Þar sem 



 

47 

atvinnumennska kvenna er á mun minni mælikvarða auk þess sem úrtakið á 

þeim er mun minna var ákveðið að skoða karlkyns leikmenn en það gæti 

verið efni í aðra ritgerð að skoða atvinnumennsku kvenna. Þegar 

niðurstöður eru skoðaðar um atvinnumenn sem hafa farið frá Íslandi á 

síðustu 10 árum má sjá að yfirleitt eru um 10-20 leikmenn að fara erlendis 

til að leika í atvinnumennsku á hverju ári. Árið 2005 fóru 21 leikmaður 

erlendis en það eru flestir leikmenn á þessu tímabili. Einungis þremur árum 

seinna, 2008, fóru einungis 6 leikmenn erlendis en erfitt er að finna út hvað 

getur útskýrt þennan mun. Á þessum tíma varð efnahagshrunið á Íslandi. 

Spurning er hvort aukning hafi orðið vegna fjárhagslegra vandræða hjá 

félögunum eftir árið 2008, en fyrir það voru leikmenn að fá vel borgað í 

útrásinni og góðærinu á Íslandi. Frá 2008 hefur verið ákveðin þróun  þar 

sem leikmönnum sem farið hafa erlendis hefur fjölgað ár frá ári og fóru 20 

leikmenn erlendis árið 2014. Á fyrstu þremur mánuðum ársins 2015 hafa nú 

þegar 10 leikmenn farið erlendis. Umboðsmennska er orðinn stór partur í 

knattspyrnunni og hefur Íslenskum umboðsmönnum farið fjölgandi síðustu 

ár. Árið 2014 voru um 20% leikmanna í efstu deild á Íslandi með samning 

við umboðsmann (Halldór Smári Sigurðsson, 2014). Það getur að hluta skýrt 

aukninguna sem orðið hefur varðandi útrás íslenskra knattspyrnumanna til 

annarra landa. 

     Flest eru félagaskiptin frá KR og Breiðablik til liða erlendis eða 19 talsins 

hjá hvoru félagi. Breiðablik á flesta leikmenn en þeir eru 19. Þá hefur KR 

sent frá sér 15 leikmenn þar af hafa fjórir farið aftur erlendis eftir 

heimkomu. Félögin Fylkir, Valur, FH, Keflavík og Stjarnan koma þar skammt 

á eftir. Liðin á höfuðborgarsvæðinu eru í ákveðnum sérflokki og eru þetta lið 

sem leika að jafnaði í efstu deild á Íslandi. Utan höfuðborgarsvæðisins fara 

flestir leikmenn fara frá Keflavík og ÍA en alls hafa tólf félagskipti verið frá 

Keflavík og sjö hjá ÍA. Bæði þessi lið eiga sér mikla sögu í íslenskri 

knattspyrnu. Mesta blómaskeið Keflavíkur stóð í sjö ár frá 1969-1975. Á 

þeim tíma urðu þeir þrisvar sinnum Íslandsmeistarar en alls hafa þeir unnið 

fjórum sinnum (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). Árin 

1992-1996 báru Skagamenn höfuð og herðar yfir önnur lið á Íslandi en þeir 

unnu Íslandsmótið fimm ár í röð. Á þessum tíma fóru nokkrir leikmenn í 

kjölfarið í atvinnumennsku erlendis (Víðir Sigurðsson, 1996). Alls hafa 

Skagamenn orðið Íslandsmeistarar 18 sinnum (Víðir Sigurðsson, 2001).  

Breiðablik er með fjölmennustu knattspyrnudeild landsins í dag og er þekkt 

fyrir gott yngri flokka starf sem getur skýrt fjölda þeirra leikmanna sem hafa 

farið frá Breiðablik. Þeir hafa einnig oftar en ekki verið í efri hluta efstu 

deildar síðastliðin ár og urðu Íslandsmeistarar 2010. KR stefna á titil á hverju 

ári og reyna að fá til sín bestu íslensku leikmennina á markaðnum. Þeir leika 
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reglulega í Evrópukeppnum sem getur gefið leikmönnun þeirra möguleika á 

að sýna sig á stærri sviðum en í íslensku deildinni. Það virðist því vera að 

leikmenn sem eru að leika með „stórum félögum“ af höfuðborgarsvæðinu 

sem leika í efstu deild á Íslandi séu líklegri til að fara erlendis en leikmenn 

sem leika með öðrum félögum. Bakgrunnur leikmanna var þó ekki skoðaður 
þannig ekki er hægt að segja til hvaða lið voru að ala þessa leikmenn upp.  

     Áfangastaðir íslenskra leikmanna þegar þeir fara frá Íslandi eru helst 

Norðurlöndin. Á síðustu 10 árum hafa átt sér stað 94 félagaskipti til 

Norðurlandanna, 44 til Noregs , 32 til Svíþjóðar og 18 til Danmerkur.  Það 

hafa 18 félagskipti átt  sér stað til Hollands og 15 til Englands. Önnur lönd 

hafa minni en 10 félagaskipti en þau eru öll í Evrópu nema Kanada en 

þangað fór einn leikmaður. Þegar niðurstöðurnar um félagaskipti eru 

skoðaðar út frá aldri koma athyglisverðir hlutir í ljós. Þegar leikmenn yngri 

en 19 ára eru skoðaðir kemur í ljós að flestir fara til Hollands, 15 leikmenn, 

og Englands, 14 leikmenn. Danmörk er frábrugðin hinum Norðurlöndum þar 

sem þeir fá til sín níu leikmenn frá Íslandi á meðan Noregur taka til sín fjóra 

leikmenn og Svíþjóð einn. Þetta eru drengir sem spila yfirleitt fáa eða enga 

leiki með meistaraflokkum á Íslandi. Lið frá þessum löndum virðast vilja fá 
leikmenn unga og vilja þróa þá og móta eftir þeirra höfði.  

     Ef leikmenn á aldrinum 19-21 árs eru skoðaðir má sjá verulega breytingu 

en þá fara flestir til Noregs eða níu talsins, sex til Svíþjóðar og þrír til 

Danmerkur. Á þessum aldri fara einungis tveir til Hollands og einn til 

Englands. Þetta eru leikmenn sem hafa oft sprungið út í efstu deild á Íslandi 

í eitt eða tvö tímabil. Þegar leikmenn á aldrinum 22 ára og eldri eru skoðaðir 

kemur þessi munur enn meira í ljós. Noregur tekur til sín flesta leikmenn 

eða 31 talsins og Svíþjóð kemur þar á eftir með 25 leikmenn. Danmörk 

kemur næst með einungis sex leikmenn, Sviss með fimm og Skotland tvo. 

Þar á eftir koma fjögur lönd með einn leikmann. Hér eru leikmenn sem hafa 

sannað sig í efstu deild á Íslandi og eru algengustu áfangastaðir þeirra 

Noregur og Svíþjóð frá Íslandi. Svo virðist að lið frá Noregi og Svíþjóð vilji 

leikmenn frá Íslandi sem hafa sannað sig í íslenskri knattspyrnu og geri tilkall 

í byrjunarliðssæti. Leikmenn frá Íslandi eru líka ódýrir sem gerir þeim kleift 

að fá góðan hagnað á leikmönnunum slái þeir í gegn. Danmörk sker sig að 

hluta til frá Noregi og Svíþjóð hvað það varðar að fá unga leikmenn í 

unglingaliði félaganna líkt og Holland og England. Lið frá þeim löndum fá til 

sín unga og efnilega leikmenn til þess að móta þá og reyna að gera þá nógu 

góða fyrir aðalliðið. Lið frá þessum löndum virðast ekki hafa trú á að fá til 

sín leikmenn 20 ára og eldri frá Íslandi í sínar raðir. Svo virðist sem fáir 

íslenskir leikmenn fari á meginland Evrópu en á árunum 1970-1990 áttum 

við fjölda leikmanna sem fóru til Belgíu, Hollands og Vestur-Þýskalands, en 
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nú eru Íslendingar helst að spila í Hollandi af þeim deildum (Víðir Sigurðsson 

og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

     Frá árinu 2005 hafa 50 íslenskir knattspyrnumenn á aldrinum 18 ára og 

yngri farið erlendis í atvinnumennsku. Til að sjá hvernig þeim hefur vegnað 

tók ég þá leikmenn sem hafa farið erlendis á tímabilinu 2005-2013 til að sjá 

hverjir hafa komið heim á þessu tímabili. Þannig að ef leikmaður fór 18 ára 

erlendis árið 2005 þá ætti elsti  leikmaðurinn í úrtakinu að vera 28 ára 

gamall í dag. Niðurstöður sýndu að 23 leikmenn af 44 hafa leikið aftur á 

Íslandi og það er góður möguleiki að fleiri geri það. Þannig að um það bil 

annar hver leikmaður hefur snúið aftur til Íslands. Hins vegar er óljóst 

hverjir af þessum leikmönnum snúa aftur erlendis. Þó nokkrir hafa nýlega 

snúið heim til Íslands en eiga góða möguleika á að komast erlendis aftur. 

Það er ljóst að margir fá bakslag við að fara of ungir erlendis.  Í grein eftir 

Weedon (2011) um sextán erlenda knattspyrnumenn sem teknir voru í 

viðtal, sem höfðu farið í akademíu í ensku úrvalsdeildinni á aldrinum 16 til 

18 ára kom í ljós að næstum allir leikmenn áttu í vandræðum með að 

aðlagast í byrjun. Leikmenn voru að kljást við heimþrá, einmanaleika, 

tungumálaörðugleika og samskipti við liðsfélaga. Mikilvægt væri að ná 

tökum á móðurmálinu til að aðlagast. Þegar spurt var um reynsluna í 

akademíum sögðu margir leikmenn að þeir ættu í erfiðleikum með að 

aðlagast tíðni, ákefð og líkamlegri áreynslu. Fyrir utan æfingar væri ekki 

mikill tími til að gera skemmtilega hluti þar sem allt snerist um æfingar og 

hvíld (Weedon, 2011). Önnur rannsókn á ungum leikmönnum sýndi að 

leikmenn ættu það til að fá ákveðið menningarlegt áfall í upphafi flutninga, 

þar sem þeir fara úr sínu fyrra umhverfi og eiga það til að finna fyrir höfnun, 

vantrú á eigin getu og minnkandi sjálfsímynd við það að fara í nýtt og 

framandi umhverfi (Bourke A, 2003). Það má því með sanni segja að það er 

stórt skref fyrir unga stráka að reyna fyrir sér snemma í atvinnumennsku en 

það eru nokkrir þættir sem geta hjálpað til. Aðlögunarhæfni einstaklings 

getur þar verið stór partur en íslensk ungmenni læra ensku í grunnskóla og 

getur það án efa hjálpað til við að setjast að erlendis. Einnig er utanumhald 

mikilvægt, en borið hefur á því að jafnvel fjölskyldumeðlimir hafi flutt út 

með leikmanni til að hjálpa til við aðlögun í nýju landi. 

5.2 A-landsliðsmenn 

Þegar A-landsliðsmenn eru skoðaðir út frá fæðingarmánuðum kemur í ljós 

að dreifingin er frekar jöfn. Þó eru áberandi fáir fæddir í nóvember og 

desember eða tveir í hvorum mánuði. Flestir eru fæddir í mánuðunum 

mars, maí, september og október eða sjö talsins. Ef fæðingarmánuðum er 
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skipt í ársþriðjunga, janúar til apríl, maí til ágúst og september til desember 

má sjá lítinn mun á milli, þó eru flestir í fyrsta þriðjungi eða 37% eða 22 

leikmenn, 33% er í öðrum þriðjungi eða 20 leikmenn og fæstir í síðasta 

þriðjungi eða 30%, 18 leikmenn. Sigurður Ragnar Eyjólfsson fyrrverandi 

fræðslustjóri KSÍ tók saman tölfræði um fæðingarmánuði hjá íslenska U-21 

árs landsliðinu fyrir árin 2009 og 2010 sem komst á lokakeppni 

Evrópumeistaramótsins 2011. Í því landsliði voru alls 34 sem tóku þátt og 

hann skipti þeim í ársfjórðunga. Af þessum fjölda voru 47% eða 16 leikmenn 

fæddir í janúar til mars, 7 leikmenn eða 21% fæddir í apríl til júní, 9 

leikmenn eða 26% í júlí til september og 2 leikmenn eða 6% í október til 

desember (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012).  

     Arnar Bill Gunnarsson núverandi fræðslustjóri KSÍ tók saman 

fæðingarmánuði allra karlkyns landsliðmanna Íslands árið 2006. Það er frá 

A-landsliðinu til allra yngri landsliða og æfingahóp drengja sem fara á 

Laugarvatn á 14. aldursári. Fæðingarmánuðum var skipt í ársþriðjunga. Þar 

kemur fram að 49% eða 118 leikmenn voru fæddir í janúar til apríl, 75 

leikmenn eða 31% í maí til ágúst og 49 leikmenn eða 20% í september til 

desember. Í A-landsliðinu voru 7 leikmenn eða 38% fæddir í janúar til apríl, 

6 leikmenn eða 33% í maí til ágúst og 5 leikmenn eða 28% í september til 

desember (Arnar Bill Gunnarsson, 2006). Sérstaklega má sjá mun á yngri 

landsliðum þar sem það eru áberandi fleiri fæddir á fyrri mánuðum ársins. 

Þegar komið er í A-landsliðið minnkar þessi munur þó hann sé aðeins til 

staðar. Það getur verið að þjálfarar yngri landsliðanna velji frekar líkamlega 

þroskaðri leikmenn sem eru mögulega fæddir fyrr á árinu (Glamser og  

Vincent, 2004; Helsen o.fl., 2005). Brottfall úr íþróttum og tenging við það 

að vera fæddur seint á árinu hefur nokkuð oft verið til umfjöllunar. 

Samkvæmt íslenskri rannsókn var mest brottfall iðkenda úr síðasta þriðjungi 

ársins hjá strákum og stelpum (Jakob Leó Bjarnason og  Vilberg Sverrisson, 
2009). 

     Þegar skoðað er hvort A-landsliðmenn í rannsókninni hafa skilað sér í 

gegnum unglingalandsliðin eru ýmsar athyglisverðar niðurstöður. Þriðjungur 

A-landsliðsmanna hafa ekki leikið með U-17 ára landsliðinu. Rúmlega 

helmingur hefur leikið 5 leiki eða minna með U-17 ára landsliðinu. Það er 

töluvert áhyggjuefni þar sem þá virðast þeir leikmenn sem eru valdir í U-17 

ára landsliðið ekki vera að skila sér í A-landsliðið og jafnvel horft framhjá 

drengjum sem hafa hæfileika til að leika með liðinu. Þegar A-

landsliðmennirnir eru skoðaðir út frá niðurstöðum um U-19 ára landsliðið 

má sjá að fleiri leika með því. Fjórðungur spilar þó ekki leik með U-19 ára 

liðinu og samtals 50% leika 5 eða færri leiki með U-19 ára landsliðinu.  Þegar 

fjöldi leikja A-landsliðsmanna með U-21 árs landsliðinu er skoðað má sjá að 
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9 leikmenn eða tæplega 1/6 hópsins leikur ekki með því landsliði sem er 

nokkuð hátt hlutfall. Þó hafa 73% A-landsliðsmanna leikið 6 leiki eða fleiri 
með U-21 árs landsliðinu.  

     Helmingur A-landsliðsmanna hafa leikið með öllum þrem 

unglingalandsliðunum og 77% hafa leikið með að minnsta kosti tveimur 

unglingalandsliðum. Um 23 % hafa leikið með einu unglingalandsliði eða 

minna þar af fjórir með engu liði. Af þessum fjórum eru tveir markmenn en 

þeir eru alls fimm í úrtakinu. Þrír af fimm markmönnum hafa leikið samtals 

minna en 5 leiki með unglingalandsliðunum sem er áhyggjuefni. Hvað er 

það sem veldur? Eru markmennirnir okkar að toppa seint eða er horft 

framhjá þeim? Hvað verður um markmennina sem leika með 

unglingalandsliðunum?  

     Flestir A-landsliðsmenn hafa farið fyrst erlendis á 23. aldursári. Eftir 25 

ára aldurinn hætta leikmenn að fara erlendis fyrir utan tvo sem eru báðir 

markmenn sem fóru út á aldrinum 30 og 33 ára. Tveir hafa aldrei leikið 

erlendis þar af var annar markvörður. Hér sjáum við að flestir fara út eftir að 

hafa spilað nokkur ár á Íslandi í efstu deild. Leikmenn frá 18 og 19 ára aldri 
hafa flestir leikið að minnsta kosti eitt tímabil hér á landi. 

    Til Noregs hafa flestir A-landsliðsmennirnir sótt en alls 19 leikmenn fóru 

fyrst þangað, næst flestir fóru til Svíþjóðar en þetta segir okkur það að þetta 

eru mest allt leikmenn sem stóðu sig vel á Íslandi áður en þeir fóru erlendis. 

Alls fóru níu leikmenn til Englands, 12 til Bretlandseyja ef við teljum 

Skotland með. Það eru meira og minna strákar sem fóru ungir erlendis og 

hafa náð að standa sig vel. Einnig fóru fimm leikmenn til Hollands og fjórir 
til Belgíu.  

5.3 Íslensk knattspyrna 

Árangur landsliðsins síðustu árin hefur fengið verðskuldaða athygli þar sem 

þessi litla þjóð var einungis tveimur umspilsleikjum við Króata frá því að 

komast á heimsmeistaramótið í Brasilíu 2014. Íslensk knattspyrna fer sífellt 

vaxandi með betri umgjörð og betri aðstöðu. Með tilkomu knattspyrnuhúsa, 

gervigrasvalla og sparkvalla hefur aðstaðan á landinu stóraukist og gefur 

knattspyrnumönnum á Íslandi tækifæri til að æfa við góðar aðstæður allt 

árið um kring. Einnig eru auknar kröfur um menntun þjálfara og þurfa menn 

að vera með tilskilin leyfi til að þjálfa í ákveðnum deildum auk þess sem KSÍ 

og flest félög gera kröfur á að hafa alla þjálfara hjá félaginu með 
þjálfaragráðu frá KSÍ. 

     Mikið er rætt um hvenær best sé fyrir leikmenn að fara erlendis og er 

erfitt að segja að eitt sé betra en annað í þeim málum. Það getur verið mjög 
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persónubundið og einnig ytri og innri aðstæður hjá félögunum erlendis. Við 

sjáum marga unga stráka fara frá Íslandi út í heim atvinnumennskunnar 

með misjöfnum árangri. En Leikmenn líkt og Gylfi Þór Sigurðsson, Kolbeinn 

Sigþórsson og Aron Einar Gunnarsson eru dæmi um leikmenn sem fóru út á 

aldrinum 16 og 17 ára og þeir eru í raun burðarásinn í landsliðinu í dag, 

þannig er ekki hægt að segja að það hafi verið vitlaust hjá þeim að fara strax 

erlendis. Einnig eru leikmenn sem finna sig ekki erlendis í fyrstu tilraun og 

koma því heim reynslunni ríkari og fara jafnvel aftur út eftir það. En þá er 

spurning hvort betra hefði verið að vera lengur á Íslandi og vera tilbúnari að 

fara erlendis í atvinnumennsku eða hvort reynslan á tímanum erlendis fyrst 

sé dýrmætari. Við því er erfitt að fá svör og getur verið mjög 
einstaklingsbundið. 

     Næstu ár gætu orðið spennandi í íslenskri knattspyrnu en stefnan er sett 

á að A-landsliðið komist í lokakeppni Evrópumótsins í Frakklandi árið 2016. 

Einnig hafa íslensk félagslið orðið samkeppnishæfari síðastliðin ár í 

Evrópukeppnunum. Stjarnan var hársbreidd frá því að komast í riðlakeppni  

árið 2014 eftir að hafa dottið úr keppni eftir tap gegn stórliði Inter Milan frá 

Ítalíu eftir að hafa unnið lið á borð við Lech Poznan frá Póllandi og skoska 

liðið Motherwell. Sama ár var Fimleikafélag Hafnarfjarðar (FH) hársbreidd 

frá því að slá Austria Vín meistaralið Austurríkis úr keppni auk þess sem 

Breiðablik sló út lið Sturm Graz frá Austurríki árið 2013. Formaður 

knattspyrnudeildar FH hefur sagt að markmið félagsins sé að komast í 

riðlakeppni í Meistaradeildinni eða Evrópudeildinni (433.is, 2013; 

Fotbolti.net, 2015). Miklir peningar eru í þessum keppnum og yrðu 

fjármunirnir mun meiri en íslensk knattspyrnufélög hafa séð áður. Ef það 

þróast á þann veg að íslensk félagslið komist langt í þessum keppnum er 

hægt að velta því fyrir sér að gera efstu deild á Íslandi að viðurkenndri 

atvinnumannadeild. Með því að halda lengur í efniviðinn og selja hann 

seinna erlendis er hægt að auka gæðin í efstu deild á Íslandi. Þá má leiða að 

því líkum að lið í stærri deildunum í Evrópu verði frekar til í að kaupa 

leikmenn beint frá Íslandi í staðinn fyrir milliliði eins og til dæmis 

knattspyrnulið í Noregi. Þá ætti að koma meira fjármagn til liða hér á landi 

þróist leikmannamarkaðurinn með þessum hætti. En þetta er erfitt skref að 

taka þar sem mörg knattspyrnufélög hér á landi hafa ekki það öflugan 

fjárhagslegan stuðning til að koma þessari nálgun í verk. En ljóst er að það 

getur verið mikill fjárhagslegur ávinningur í að fara í atvinnumennsku  

erlendis, það er því ekki að ástæðulausu að leikmenn leita út fyrir 
landsteinanna til að gera knattspyrnu að atvinnu. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður þessar rannsóknar sýna okkur að á hverju ári fara íslenskir 

knattspyrnumenn erlendis í atvinnumennsku. Flestir þeirra fara frá félögum 

á höfuðborgarsvæðinu. Leið þeirra flestra liggur til Norðurlandanna, þá 

helst til Noregs og Svíþjóðar. Þó fara ungir leikmenn sem eru á aldrinum 18 

ára og yngri aðallega til Hollands og Englands en lið frá þeim löndum vilja fá 

unga leikmenn frá Íslandi, helst áður en þeir hafa náð fullum andlegum og 

líkamlegum þroska. Þegar leikmenn verða eldri en 18 ára minnkar 

straumurinn til muna til þessara landa. Leikmenn sem fara ungir erlendis 

gengur þó misjafnlega, sumir hafa komist langt og gera það gott í góðum 

liðum í góðum deildum í Evrópu á meðan aðrir leikmenn hafa ekki náð 
markmiði sínu og komið aftur til Íslands. 

     Um helmingur A-landsliðsmanna sem leikið hafa mótsleik með A-

landsliðinu frá árinu 2006–2015 hafa leikið með öllum yngri landsliðum 

Íslands. Þó lék um þriðjungur þeirra ekki með U-17 ára landsliðnu. En fleiri 

leikmenn taka þátt í U-19 ára landsliðinu og U-21 árs landsliði. Flestir A-

landsliðmannanna fara fyrst til Noregs og Svíþjóðar í atvinnumennsku, sem 

virðist vera ákjósanlegur stökkpallur fyrir leikmenn til þess að fara frá Íslandi 

til að leika knattspyrnu erlendis. Það er áberandi að sjá í A-landsliðinu á 

þessum árum hvað það eru fáir leikmenn sem fæddir eru í síðustu tveimur 
mánuðum ársins, nóvember og desember. 

     Erfitt er að fá fullkomin svör við ýmsum rannsóknarspurningum þó þær 

geta vakið upp góða umræðu í samfélaginu um það hvernig Íslensk 

knattspyrnufélög standi sig í að undirbúa og senda íslenska 

knattspyrnumenn erlendis í atvinnumennsku. Það væri áhugavert að fylgja 

eftir þessu verkefni og skoða reglulega hvernig þróunin er hér á landi en 

einnig skoða hvernig ungum leikmönnum sem koma aftur heim gengur hér 

á landi eða að komast aftur erlendis til að leika knattspyrnu. 
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