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Útdráttur 

Hvers vegna leita íþróttamenn sér síður hjálpar vegna geðrænna vandamála en 

almenningur? Er nægjanlega vel búið að íþróttafólki varðandi sálræna þáttinn í 

íþróttum? Eru einhverjar hindranir sem standa í vegi fyrir hjálparleit meðal 

íþróttafólks sem glímir við geðræn vandamál? Í þessari eigindlegu rannsókn er 

leitast eftir því að varpa ljósi á upplifun og raunheim íþróttafólks sem glímt hefur 

við geðræn vandamál. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast dýpri skilning og 

varpa ljósi á reynslusögur íþróttafólks í gegnum opin viðtöl. Í niðurstöðum er 

dregið fram mögulegan aðdraganda veikindanna ásamt áhrifum og einkennum. 

Aukinheldur gefa niðurstöður til kynna að ákveðnar hindranir séu til staðar er 

varða hjálparleit, sem meðal annars stafa af ótta við fordóma, veikleikastimplun 

eða mismunun. Komið er inn á mögulegar lausnir sem gætu orðið til þess að 

íþróttafólk gangi frekar bataveginn í stað þess að bera hinn þunga kross 

geðrænna vandamála án þess að leita viðeigandi hjálpar.  Fáar rannsóknir af 

þessum toga hafa verið framkvæmdar og eftir bestu vitund er þetta sú fyrsta 

sinnar tegundar hérlendis sem skoðar upplifun og raunheim íþróttafólks sem 

glímt hefur við geðræn vandamál samhliða íþróttaiðkun. 

 

Lykilorð; íþróttir, geðræn vandamál, geðsjúkdómar, fordómar, hjálparleitun, 

bataferli, íþróttafélög, sálfræði í íþróttum.    
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Formáli 

Allar götur síðan ég hætti knattspyrnuiðkun árið 2008, þá 26 ára gamall, hef ég 

margsinnis rýnt í baksýnisspegilinn. Knattspyrna er líf mitt og yndi og hefur verið 

allar götur síðan ég byrjaði að æfa sjö ára gamall. Ég var á einhverjum tíma 

efnilegur knattspyrnumaður sem horfði björtum augum fram á veginn, umkringdur 

mínum bestu vinum hjá Leikni Reykjavík. Skyndilega dró ský fyrir sólu og fann ég 

mig síga niður í djúpan og dimman dal sem ég átti í miklu erfiðleikum með að 

komast upp úr. Dimmi dalurinn var í raun þunglyndi. Síðan höfum við ferðast 

víðsvegar saman og hef ég lært að lifa með þennan aukafarþega með tíð og tíma. 

Ég hef aldrei deilt þessari þrautagöngu minni. Reynsla mín af geðrænun 

vandamálum hvatti mig til að ráðast í þetta verkefni og var í senn ljóstíran sem 

ávallt vísaði mér á rétta braut við vinnslu þessa verkefnis. 

Ritgerð þessi gildir 12 ETCS og er lokaverkefni mitt til B.Sc gráðu í 

íþróttafræðum við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Fæðing þessa 

verkefnis hefur verið fyrir tilstuðlan margra og vil ég nýta þetta tækifæri til að þakka 

viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma og ljá verkefninu rödd sína, án 

hugrekkis þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið að veruleika. Einnig vil ég þakka 

Hafrúnu Kristjánsdóttur yfirleiðbeinanda fyrir að hvetja mig til dáða og góð ráð 

hennar og sveigjanleiki meðan á vinnslu verkefnisins stóð reyndust mér ákaflega 

vel.  Einnig vil ég þakka Margréti Lilju Guðmundsdóttur drekasmið fyrir 

ómetanlegan stuðning meðan á vinnslu verkefnisins stóð. Að lokum vil ég svo 

þakka Sólveigu Klöru Ragnarsdóttur fyrir röggsemi við yfirlestur og endurgjöf og 

Lottu sem var minn dyggasti stuðningsmaður og vék aldrei frá mér meðan á vinnslu 

þessa verkefnis stóð. 

Er það von mín að þetta verkefni geti orðið til þess að varpa ljósi á upplifun 

íþróttafólks á geðrænum vandamálum. Jafnframt vonast ég eftir því að verkefni 

þetta geti orðið til þess að opna á frekari umræðu um geðræn vandamál í íþróttum 

og að lestur þessa verkefnis geti stuðlað að bættum hag einstaklinga sem glíma við 

geðræn vandamál. Svartnættið getur verið svart, kalt og einmanalegt en bjarminn 

og ylurinn af einu kerti getur dimmu í dagsljós breytt. Vil ég að endingu ljúka þessu 

formála með orðum Hallgríms Péturssonar; „Upp, upp, mín sál og allt mitt geð, upp 

mitt hjarta og rómur með“. 

  



3 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ............................................................................................................. 1 

Formáli ................................................................................................................. 2 

Töflu- og myndaskrá ....................................................................................... 5 
 

Inngangur ........................................................................................................... 6 

Geðsjúkdómar ................................................................................................... 9 

Þunglyndi ............................................................................................................ 9 

Tegundir þunglyndisraskana ........................................................................... 9 

Einkenni alvarlegs þunglyndis ...................................................................... 10 

Kvíðaröskun ...................................................................................................... 11 

Tegundir kvíða .............................................................................................. 11 

Einkenni almennrar kvíðaröskunar ............................................................... 12 

Faraldsfræði geðrænna vandamála .................................................................... 12 

Geðræn vandamál eru dýr fyrir alla .................................................................. 13 

Meðferðarúrræði við þunglyndi og kvíða ......................................................... 13 

Íslenskar rannsóknir .......................................................................................... 14 

Þunglyndi er vaxandi heilsufarsvandamál ........................................................ 14 

Sjálfsvíg ............................................................................................................ 15 

Hreyfing ............................................................................................................. 16 

Íþróttir í dag....................................................................................................... 17 

Sálfræði og íþróttir ............................................................................................ 18 

Andlegt heilbrigði í Íþróttum ............................................................................ 20 

Smánarstimpill og fordómar ...................................................................... 20 

Ranghugmyndir um geðræn vandamál ............................................................. 21 

Fordómar sem hindrun að hjálparleitun og bata ............................................... 23 

Sjálfsfordómar ................................................................................................... 24 

Stimplun og íþróttafólk ..................................................................................... 25 
 

Aðferðir og gögn ............................................................................................. 26 

Markmið ............................................................................................................ 26 

Rannsóknaraðferð ............................................................................................. 26 

Framkvæmd ...................................................................................................... 27 

Þátttakendur....................................................................................................... 27 

Gagnaöflun, úrvinnsla og greining .................................................................... 27 



4 

 

Rannsóknin og ég .............................................................................................. 28 
 

Niðurstöður ...................................................................................................... 29 

Íþróttir ............................................................................................................... 29 

Félögin .......................................................................................................... 29 

Íþróttafólk ...................................................................................................... 30 

Kröfur ............................................................................................................ 30 

Veikindin ........................................................................................................... 32 

Aðdragandinn ................................................................................................ 32 

Einkenni ........................................................................................................ 32 

Áhrif .............................................................................................................. 34 

Íþróttafélögin ................................................................................................. 35 

Hjálparleitun ...................................................................................................... 36 

Fyrstu skrefin ................................................................................................ 36 

Bataferlið ....................................................................................................... 37 

Feluleikur ...................................................................................................... 38 

Fordómar og viðhorf ..................................................................................... 39 

Sálfræðilegi þátturinn ........................................................................................ 40 

Íþróttafélögin ................................................................................................. 40 

Hvað mætti betur fara.................................................................................... 41 

Umræður ........................................................................................................... 43 

Heimildaskrá ................................................................................................... 47 

Viðauki 1 ............................................................................................................... 56 

Viðauki 2 ............................................................................................................... 57 

 

 

 

  



5 

 

Töflu- og myndaskrá 

Mynd 1: Línulegt ferli sjúkdóma og mismununar ................................................ 22 

Mynd 2: Þemu og undirþemu ................................................................................ 29 

 

  

file:///C:/Users/Notandi/Documents/HR/Vor2015/Lokaverkefni/lokaverkefni_texti.docx%23_Toc420531762


6 

 

Inngangur 

Þann 10.nóvember 2009 dundi áfall yfir knattspyrnusamfélagið þegar þýski 

landsliðsmarkvörðurinn Robert Enke framdi sjálfsvíg þá aðeins 32 ára gamall og á 

hátindi ferils síns (Cashmore, 2010). Rétt rúmum tveimur árum síðar dundi svo 

annað áfall yfir þegar fyrrum velski landsliðsmaðurinn Gary Speed og þáverandi 

landsliðsþjálfari Wales, framdi sjálfsvíg að heimili sínu. Speed var mikils metinn 

og af mörgum talinn holdgervingur fyrirmyndar atvinnumannsins. Í ljós kom að 

Gary Speed hafði átt í erfiðleikum í sálarlífinu eftir að atvinnumannaferlinum lauk, 

rétt rúmu ári áður, sem á endanum varð til þess að hann batt enda á líf sitt.  

 Geðræn vandamál í íþróttum eru sveipuð ákveðinni dulúð og benda 

rannsóknir til þess að íþróttafólk leiti sér síður hjálpar vegna vandamála sinna en 

hinn almenni borgari. Margvíslegar ástæður eru fyrir því að tíðni hjálparleitunar sé 

lægri meðal íþróttafólks (Corrigan, 2004; Gulliver, Griffiths og Christensen, 2012; 

Rüsch, Angermeyer og Corrigan, 2005). 

Rannsóknir sýna að hreyfing hefur almennt jákvæð áhrif á andlega og 

líkamlega vellíðan (Henrikson og Sundberg, 2010). Allegrante nefnir að hreyfing 

og íþróttir stuðli að jákvæðum verkunum á streitu, efli félagsleg tengsl, byggi upp 

sjálfstraust og sjálfsmat einstaklinga og leiði af sér betri námsárangur (Allegrante, 

2004). Almennt er talið að hreyfing og íþróttir hafi jákvæð áhrif á lyndi og kvíða 

og margar rannsóknir lýsa tengslunum milli líkamsvirkni og almenns vellíðan 

(Henrikson og Sundberg, 2010; Vuori, 2001). Íþróttir eru partur af menningu okkar 

og eru allt í kringum okkur. Við Íslendingar fylkjumst á bak við landslið okkar 

þegar vel gengur, eins og sést á stuðningi okkar við handboltalandsliðið eða 

knattspyrnulandsliðið sem við köllum einatt „strákana okkar“. Að sama skapi 

getum við státað okkur af frábærum árangri í hópfimleikum og körfuknattleik, og 

eins hafa einstaklingar í frjálsum íþróttum átt góðu gengi að fagna. Íþróttir eru hluti 

af okkur og líður vart sá dagur að ekki er fjallað er um afrek okkar fremsta 

íþróttafólks hér heima fyrir eða erlendis í fjölmiðlum (Þórólfur Þórlindsson, Viðar 

Halldórsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson, Daði Lárusson og Drífa Pálín Geirs, 

2015). Í dag er hægt að nálgast íþróttir í gegnum veraldarvefinn allan sólarhringinn 

og alla daga vikunnar. Kröfur íþrótta eru mismiklar en ljóst er að kröfurnar aukast 

eftir því sem lengra er náð og í afreksíþróttum eru kröfurnar mjög miklar 
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(Cashmore, 2010; Gee, 2010; Schaal o.fl., 2011; Schnell, Mayer, Diehl, Zipfel og 

Thiel, 2014).  

 Heilbrigð sál í hraustum líkama er setning sem við þekkjum líklega flest öll 

en er það alltaf svo að sálrænt heilbrigði fylgi líkamlegu heilbrigði? Því miður er 

það ekki algilt því rannsóknir sýna að geðræn vandamál hrjái einnig íþróttafólk eins 

og almenning sem mögulega stundar ekki reglulega hreyfingu (Gouttebarge, 2014; 

Gulliver, Griffiths, Mackinnon, Batterham og Stanimirovic, 2014). Til marks um 

það þá hafa íþróttamenn stigið fram og greint frá baráttu sinni við geðræn vandamál 

bæði hérlendis og erlendis.  

Eins og fram kemur í formálanum hér að ofan að þá hafa geðræn vandamál 

eða andlegt heilbrigði meðal íþróttafólks lengi verið mér hugleikin. Aðdragandi 

þessa verkefnis var langur og viðfangsefnið samtvinnað mér en það var á 

vormánuðum árið 2014 sem hugmyndin kviknaði. Ég ákvað að kafa dýpra í 

upplifun og raunheim íþróttafólks sem glímt hefur við geðræn vandamál með í 

formi opinna viðtala. Geðræn vandamál hafa fylgt okkur í gegnum aldirnar og eru 

því ekki ný af nálinni, hvort sem um er að ræða í tengslum við daglegt líf eða 

íþróttir. 

Árið 2014 birtu Alþjóðlegu leikmannasamtökin FIFpro niðurstöður úr 

rannsókn á andlegri heilsu knattspyrnumanna. Niðurstöðunar sýndu að margir 

virkir knattspyrnumenn ættu við vanda að etja og ennfremur var tíðni geðrænna 

vandamála há meðal knattspyrnumanna sem höfðu lagt skónna á hilluna. Í kjölfar 

rannsóknar sem Gouttebarge vann fyrir FIFpro lagði hann til að tilskipa þyrfti 

markvissa vinnu með ungum leikmönnum í knattspyrnuakademíum þar sem unnið 

væri að skipulagningu ferils þeirra. Þar ættu leikmennirnir að vera markvisst 

undirbúnir fyrir lífið eftir að knattspyrnuferil lyki, til að hægt væri að sporna við 

hárri tíðni geðrænna vandamála eftir að ferli lýkur (Gouttebarge, 2014; Gouttebarge 

og Aoki, 2014). 

Ég tel ljóst, út frá þeim takmörkuðu upplýsingum sem liggja fyrir um 

andlega heilsu íþróttafólks, að þörf sé á dýpri skilningi á geðrænum vandamálum 

íþróttafólks því rannsóknir benda til þess að íþróttafólk leiti sér síður hjálpar vegna 

veikinda sinna. Mögulegir fordómar og brennimerkingarviðhorf er þar stór hindrun 

í hjálparleitun. Gulliver og Gouttebarge könnuðu andlegt heilbrigði íþróttafólks og 

sýndu fram á að tíðni geðrænna vandamála er á pari við það sem þekkist meðal 

almennings (Gouttebarge, 2014; Gulliver o.fl., 2012, 2014). Fordómar eru enn til 
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staðar gagnvart einstaklingum sem glíma við geðræn vandamál. Einstaklingar sem 

glíma við geðræn vandamál upplifa mismunun og ákveðin brennimerkingarviðhorf 

sem geta orðið uppspretta sjálfsfordóma gagnvart veikindunum (Cashmore, 2010; 

Gouttebarge, 2014; Gouttebarge, Frings-Dresen og Sluiter, 2015; Gulliver o.fl., 

2012; Rüsch o.fl., 2005; Stuber, Meyer og Link, 2008).   

Tilgangur þessa verkefnis er að rýna í veruleika íþróttafólks sem glímt hefur 

við geðræn vandamál með það að markmiði að öðlast dýpri skilning á því hvernig 

veikindin birtast þessum einstaklingum. Í upphafi voru settar fram tvær 

rannsóknarspurningar sem lagt var upp með að leitast svara við. 

 

1. Eru fordómar og viðhorf hindrun í hjálparleitun íþróttafólks sem glímir við 

geðræn vandamál? 

2. Er nægjanlega vel búið að íþróttafólki varðandi andlega þáttinn í íþróttum 

af hálfu íþróttafélaganna? 

 

Verkefni þetta skiptist niður í fræðilegan inngang þar sem komið er inn á 

geðsjúkdóma eins og þunglyndi og kvíðaröskun, áhrif hreyfingar og íþrótta, ásamt 

því að fjallað er um íþróttir dagsins í dag. Farið er yfir fordóma gagnvart geðrænum 

vandamálum bæði almennt og innan íþrótta, mismunun, brennimerkingarviðhorf og 

sjálfsfordóma ásamt því að fjallað er um íþróttasálfræði.  

Aðferðir við vinnslu þessa verkefnis eru kynntar þar sem útlistað er hvernig vali 

á þátttakendum var háttað, hvernig fjallað er um þátttakendur og hvernig 

gagnasöfnun var háttað. Í síðari hluta verkefnisins eru svo niðurstöður úr viðtölum 

kynntar og í síðasta hluta verkefnisins er svo rætt um niðurstöðurnar í umræðukafla. 

Þar er farið vítt og breitt yfir niðurstöðurnar og meðal annars rætt um hagnýti 

verkefnisins og hvað mætti gera í framhaldinu af þessari rannsókn.  

Til þessa hefur engin sambærileg rannsókn á geðrænum vandamálum meðal 

íslenskra íþróttamanna verið framkvæmd svo vitað sé. Jafnframt er vert að taka 

fram að fáar erlendar rannsóknir eru tiltækar sem kannað hafa raunheim og upplifun 

íþróttafólks sem glímir við geðræn vandamál, svo vitað sé. 
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Geðsjúkdómar 

„Heilbrigð sál í hraustum líkama“ er ekki endilega heilagur sannleikur því 

margvíslegar breytur má finna í umhverfinu, lífeðlisfræðilegri samsetningu 

einstaklinga og einnig geta félagslegir þættir haft veigamikil áhrif á hvort 

einstaklingur sé útsettari fyrir andlegum kvillum en ella (American Psychiatric 

Association, 2013; Kristján Þór Júlíusson, 2013). Þrátt fyrir það að rannsóknir sýni 

fram á það að hreyfing stuðli að betri líkamlegri og andlegri líðan að þá sýna 

rannsóknir á íþróttafólki að íþróttafólk glímir jafnt við geðraskanir sem og 

einstaklingar sem ekki stunda reglubundna hreyfingu eða íþróttir (Bouchard, Blair 

og Haskell, 2012; Gouttebarge, 2014; Henrikson og Sundberg, 2010; Vuori, 2001). 

Geðhjálp nefnir að forsendur fyrir heilbrigði og vellíðan séu; „geta 

einstaklings til að mæta kröfum umhverfisins og getan til að uppfylla eigin þarfir 

og væntingar“ (Geðhjálp, e.d.-a). Það sem einkennir góða geðheilsu er meðal 

annars jákvæð sjálfsmynd, eiginleikinn til að taka sjálfstæðar ákvarðanir, að 

tengjast tilfinningaböndum, félagslyndi og virkni (Geðhjálp, e.d.-a) 

   

Þunglyndi 

Þunglyndi er alvarlegur sjúkdómur og jafnframt ein algengasta geðröskunin. Allir 

geta orðið þunglyndir, jafnt ungir sem aldnir, konur og karlar, og er sjúkdómurinn 

óháður stétt eða stöðu (American Psychiatric Association, 2013; Embætti 

Landlæknis, 2012a; Ferrari o.fl., 2013).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofununin skilgreining þunglyndi sem; „sjúkdóm 

sem felur í sér mikinn dapurleika, áhugaleysi, lágt sjálfsmat, svefn- og 

meltingarþruflanir, orkuleysi og einbeitingarskort“(WHO, 2012b)  . 

Við skimun og greiningu á lyndisröskunum er notast við staðlaðar 

greiningarviðmiðanir eins og Handbók Bandaríska Geðlækningasambandsins DSM 

V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V) (American 

Psychiatric Association, 2013) eða ICD-10 (International Classification of Disease 

10) . Hér að neðan verður stuðst við greiningarviðmið úr DSM V. Einkennum 

lyndisraskana er skipt í sjö flokka samkvæmt DSM V (2013);  

Tegundir þunglyndisraskana 

1. Skaptruflanaröskun (e. Disruptive mood dysregulation disorder) 

2. Alvarleg þunglyndisröskun (e. Major depressive disorder) 
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3. Langvarandi þunglyndisröskun (e. Persistent depressive disorder)  

4. Fyrirtíðarspennuröskun (e. Premenstrual dysphoric disorder) 

5. Þunglyndisröskun vegna lyfja- eða vímuefna (e. Substance/medication induced 

depression disorder)  

6. Þunglyndi í kjölfar annara sjúkdóma (e. Other specified depression disorder)  

7. Ótilgreint þunglyndi (e. Unspecified depression disorder).  

 

Hér að neðan verður fjallað um einkenni alvarlegs þunglyndis sem jafnframt er 

alþekkt í hópi lyndisraskana. Til þess að einstaklingur sé greindur með alvarlegt 

þunglyndi þarf hann að hafa uppfyllt að minnsta kosti fimm af níu einkennum 

þunglyndisskimunar í tvær vikur samfleytt (American Psychiatric Association, 

2013). 

Einkenni alvarlegs þunglyndis 

1. Þunglyndi í formi leiða, depurðar eða tómleika mestan hluta dagsins, næstum 

alla daga að eigin áliti eða annara. 

2. Merkjanlega depurð og áhugaleysi fyrir flestum daglegum athöfnum mestan 

hluta dagsins, flesta daga. 

3. Þyngdarsveiflur í formi að minnsta kosti 5% þyngdartaps eða aukningar á 

einum mánuði. 

4. Svefnraskanir í formi svefnleysis eða aukinnar svefnþarfar næstum hverja 

nótt. 

5. Hughreyfiórói og skerðing á vitsmunum næstum alla daga. 

6. Þreyta, slen og orkuleysi næstum hvern dag. 

7. Fánýti og óhóflegt samviskubit næstum alla daga. 

8. Minnkuð hæfni til hugsunar, einbeitingar og óákveðni næstum alla daga 

9. Endurteknar hugsanir um dauðann (ekki bara ótti við dauðann). Endurteknar 

hugsanir um sjálfsvíg án sérstakra tilætlana um að fremja sjálfsvíg. 

 

Til að uppfylla greiningarviðmið DSM V er frumskilyrði fyrir jákvæðri greiningu 

á alvarlegu þunglyndi að einkenni eitt eða tvö séu til staðar. Einkenni hefðbundins 

þunglyndis eru oftast dulin fyrstu tvær vikurnar en talsverðar breytingar fylgja 

oftast á geðslagi, skilvitsstarfssemi og taugafræðilegri starfssemi sem lýsir sér 

meðal annars í röskun á svefnmynstri, athygli, minni og dómgreind. (American 

Psychiatric Association, 2013).  
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Þunglyndi fer ekki í manngreinarálit þegar það er annars vegar en hinsvegar 

geta einstaklingar verið mis útsettir fyrir því að þróa með sér þunglyndi. Sambland 

af erfðafræðilegum, umhverfis- og félagslegum þáttum geta þar spilað hlutverk. 

(Embætti Landlæknis, 2012a, 2012b; WHO, 2012b) Áföll í æsku, daglegu lífi, lágt 

sjálfsmat, streita, áfengis- eða vímuefnameðferð, meðganga eða einhvers konar 

missir getur gert einstaklinga útsettari fyrir því að þróa með sér þunglyndi (Embætti 

Landlæknis, 2012b; Inga Hrefna Jónsdóttir, Rósa María Guðmundsdóttir, Vera 

Siemsen og Þórunn Gunnarsdóttir, 2010; WHO, 2012b). 

  

Kvíðaröskun 

Kvíðaröskun einkennist oft af gegndarlausum ótta eða kvíðaeinkennum.  Ótti er 

tilfinningalegt viðbragð við raunverulegri eða ímyndaðri ógn. Kvíði er hins vegar 

það þegar búist er við einhverri ógn í náinni framtíð (American Psychiatric 

Association, 2013; Geðhjálp, e.d.-b). Ein af mörgum skýringum á kvíða er að hann 

sé ofþroskað flóttaátaksviðbragð (e. fight or flight response) sem hélt í okkur lífinu 

á meðan tilvist mannsins var ógnað af ytri aðstæðum (Geðhjálp, e.d.-b). Kvíði er 

oft tengdur vöðvaspennu og árvekni gagnvart hættum í náinni framtíð í formi 

yfirgnæfandi varkárni. DSM V flokkar alls tólf tegundir kvíða; 

Tegundir kvíða 

1. Aðskilnaðarkvíði (e. Separation anxiety disorder)  

2. Kjörþöglni (e. Selecive mutism) 

3. Fælni (e. Specific phobia) 

4. Félagsfælni (e. Social anxiety disorder) 

5. Felmtursröskun (e. Panic disorder) 

6. Felmturkastaröskun (e. Panic attack specifier) 

7. Víðáttufælni (e. Agoraphobia) 

8. Almenn kvíðaröskun (e. Generalized anxiety disorder) 

9. Kvíðaröskun vegna lyfja- eða vímuefna (e. Substance/medication-induced 

anxiety disorder) 

10. Kvíðaröskun vegna annara sjúkdóma (e. Anxiety disorder due to another 

medical condition) 

11. Önnur kvíðaröskun (e. Other specified anxiety disorder) 

12. Ótilgreind kvíðaröskun (e. Unspecified anxiety disorder) 
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Hér að neðan verður fjallað um almenna kvíðaröskun (e. GAD). DSM V lýsir 

almennri kvíðaröskun sem gegndarlausum kvíða og áhyggjum flesta daga í að 

minnsta kosti hálft ár. Þessar áhyggjur og kvíði geta varðað fjölda atburða eða 

daglegar athafnir eins og vinnu eða nám svo dæmi séu tekin. Einstaklingur upplifir 

endurtekna erfiðleika við að hafa stjórn á áhyggjum sínum og kvíða. Til að greinast 

með almenna kvíðaröskun þarf fullorðinn einstaklingur að uppfylla að minnsta 

kosti þrjú af sex greiningarviðmiðum DSM V;   

Einkenni almennrar kvíðaröskunar 

1. Eirðarleysi 

2. Orkuleysi 

3. Einbeitingarskortur 

4. Skapstyggð 

5. Vöðvaspenna 

6. Svefntruflanir 

 

Kvíði er missterkur og mildur kvíði getur hjálpað okkur við einbeitingu, dómgreind 

og að ná árangri (Geðhjálp, e.d.-b; Inga Hrefna Jónsdóttir o.fl., 2010) Gengdarlaus 

kvíði, áhyggjur eða líkamleg einkenni kvíðaröskunar geta hins vegar valdið mikilli 

skerðingu á félagsvirkni, starfsgetu og á öðrum mikilvægum sviðum daglegs lífs. 

Truflanir þessar eru ekki tengdar lífeðlisfræðilegum áhrifum misnotkunar á lyfjum 

eða vímuefnum eða öðrum læknisfræðilegum forsendum (American Psychiatric 

Association, 2013). Konum er hættara við að þróa með sér kvíðaröskun en körlum. 

Kvíði gerir almennt fyrst vart við sig á táningsárunum fram til hálfþrítugs. Talið er 

að allt að 12% þjóðarinnar þjáist af kvíðröskun á ári hverju (Geðhjálp, e.d.-b). 

  

Faraldsfræði geðrænna vandamála 

Faraldfræðilegar tölur frá Alþjóðaheilbrigðiseftirlitinu áætla að um 350 milljónir á 

heimsvísu glími við þunglyndi (WHO, 2012b). Á Íslandi er talið að 12-15 þúsund 

manns glími við þunglyndi á hverjum tíma (Embætti Landlæknis, 2012a). 

Þunglyndi er jafnframt önnur algengasta orsök heilsubrests í heiminum og einn 

helsti orsakavaldur örorku í heiminum (Ferrari o.fl., 2013; Tómas Helgason o.fl., 

1999). Aðrar tölur sýna að helmingur veikinda í Vestur Evrópu séu veikindi af 

andlegum toga sem þýðir að jafnmargir glíma við geðræn vandamál og alla aðra 
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sjúkdóma í Vestur-Evrópu (Layard, 2006; WHO, 2000). Talið er að í Evrópu allri 

sé tíðni geðraskana á ársgrundvelli um 27% en á æviskeiði sé tíðnin 50%. Þessar 

tölur þýða að einn af hverjum fimm íbúum Evrópu þjáist af lyndis eða kvíðaröskun 

á tólf mánaða tímabili og ennfremur að aðeins tæpur helmingur þeirra fái viðeigandi 

meðferð. (WHO, 2000, 2012b). Ástæður fyrir lágri tíðni viðeigandi meðferðar eru 

meðal annars skortur á úrræðum, vanþekking, ófullnægjandi þjálfun 

heilbrigðisstarfsfólks og félagslegir fordómar sem dæmi eru um að fylgi geðrænum 

vandamálum (WHO, 2012b). 

  

Geðræn vandamál eru dýr fyrir alla 

Geðsjúkdómar eru stór fjárhagslegur baggi á herðum háþróaðra jafnt sem 

vanþróaðra þjóða heimsins. Þunglyndi og kvíði valda því að einstaklingar eru síður 

hæfir til vinnu og búa almennt við skertari lífsgæði (Ferrari o.fl., 2013; Layard, 

2006). Tölur frá Bretlandi sýndu fram á að fjarvera frá vinnu kostaði  þjóðarbúið 

um 17 milljarða punda (3.486 milljarðar ísl.kr) sem samsvarar um 1,5% af vergri 

innlendri framleiðslu Bretlands (Layard, 2006). Má áætla að kostnaðurinn sé einnig 

mikill hérlendis fyrir einstaklinga og þjóðarbúið (Embætti Landlæknis, 2012a; 

Tómas Helgason o.fl., 1999). Í Bretlandi eru meira en milljón manna á bótum vegna 

vanhæfis sem eru fleiri en eru á atvinnuleysisskrá þar í landi. Út frá þeim tölum 

hafa því geðsjúkdómar tekið við af atvinnuleysi sem stærsta félagslega vandamálið 

þar í landi (Layard, 2006).  

 

Meðferðarúrræði við þunglyndi og kvíða  

Margvísleg úrræði eru til staðar fyrir einstaklinga sem glíma við kvíða og 

þynglyndisraskanir (Embætti Landlæknis, 2012c). Á Landspítalanum er 

þverfaglegt teymi geðlækna, deildarlækna, sálfræðinga, félagsráðgjafa og 

geðhjúkrunarfræðinga sem starfrækt hefur verið í áratug á Göngudeild 

Landspítalans (Klínískar leiðbeiningar um þunglyndi og kvíða, 2011). Helstu 

meðferðarúrræði við þunglyndi og kvíða eru; hugræn atferlismeðferð (HAM), 

tengslameðferð og geðdeyfðarlyf. Hugræn atferlismeðferð er í raun yfirheiti yfir 

fjölda aðferða sem borið hafa góðan árangur síðustu áratugi og sameinar hún bæði 

aðferðir hugrænnar meðferðar (e. cognitive therapy) og atferlismeðferðar (e. 

behavior therapy). Meðferðin tekur á bjöguðum og neikvæðum viðhorfum, 
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sjálfsmati og aðstæðum með það að leiðarljósi að draga úr einkennum og stuðla að 

betri líðan  (Embætti Landlæknis, 2012c; Inga Hrefna Jónsdóttir o.fl., 2010; 

Kvíðameðferðarstöðin, e.d.). 

Á Landspítalanum er unnið eftir fimm þrepa verklagsferli þegar einkenni 

almennrar kvíðaröskunar eru annars vegar. Í fyrsta þrepi er almennt mat og 

greining og í öðru þrepi er boðin meðferð sem ætti að standa til boða strax. Þriðja 

þrepið felur í sér endurmat og boð um annars konar meðferð. Fjórða þrep er 

endurmat og tilvísun til fagaðila með viðeigandi sérfræðiþekkingu og fimmta 

þrepið er eftirlit í formi sjálfsmatskvarða til að meta árangur meðferðar (Klínískar 

leiðbeiningar um þunglyndi og kvíða, 2011). Hér á landi býður 

Kvíðameðferðarstöðin, sem stofnuð var 2007, upp á meðferð gegn kvíðaröskunum 

í formi hugrænnar atferlismeðferðar (HAM) ásamt því að Reykjalundur býður upp 

á samskonar meðferð (Inga Hrefna Jónsdóttir o.fl., 2010; Kvíðameðferðarstöðin, 

e.d.). 

 

Íslenskar rannsóknir 

Rannsókn frá árinu 2009 sem kannaði geðheilbrigði á Stór-Reykjavíkursvæðinu 

sýndi ársalgengi lyndisraskana upp á 2,6% sem reyndust svipaðar tölur og á 

Norðurlöndunum. Tíðni geðraskana á æviskeiði var 50% og á ársgrundvelli 20%. 

Tíðni þunglyndis á tólf mánaða tímabili var aðeins 2,5% en 5,5% glíma við 

þunglyndi og kvíða á sama tíma. Í sömu rannsókn kom fram að ævitíðni þunglyndis 

var 13% og kvíðaröskunum rétt yfir 14%. Algengustu kvíðaraskanir reyndust 

Almenn kvíðaröskun (e. General Axiety Disorder/GAD), Felmtursröskun (e. Panic 

Disorder) og Félagsfælni (e. Social Phobia) (Jón G. Stefánsson og Eiríkur Líndal, 

2009). Þunglyndi er algengara meðal kvenna en karla og talið er að 15-25% kvenna 

eigi hættu á að glíma við þunglyndi yfir ævina en 8-12% karla (Inga Hrefna 

Jónsdóttir o.fl., 2010). Út frá rannsóknum má áætla að 12-15% ungmenna glími við 

vægan geðrænan vanda og 2-5% eigi við alvarlega hegðunar- eða geðraskanir að 

stríða (Kristján Már Magnússon, 2004).  

 

Þunglyndi er vaxandi heilsufarsvandamál 

Um síðustu aldarmót var þunglyndi fjórði algengasti sjúkdómurinn í heiminum. 

Faraldsfræðilegar forspár frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni um aldamótin 
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spáðu því að árið 2020 yrði þunglyndi orðinn næst algengasti sjúkdómur heimsins, 

sem raunin er í dag. (Ferrari o.fl., 2013; WHO, 2001, 2012a, 2012b). 

Faraldsfræðilegar forspár í dag áætla að árið 2030 verði þunglyndi komið í fyrsta 

sæti yfir sjúkdóma í heiminum (WHO, 2012a). Hérlendis hefur tíðni geðrænna 

vandamála aukist og í desember 2009 voru öryrkjar 15.000 talsins og örorka vegna 

geðraskana 37%. Þessar tölur hafa farið vaxandi síðustu ár líkt og annars staðar 

(Velferðarráðuneyti, 2011).   

Hérlendis hefur einnig gætt aukningar í notkun geðdeyfðarlyfja og 

kostnaður þar af leiðandi aukist mikið. Hefur notkunin farið úr 8 dagaskömmtun á 

hverja 1000 íbúa árið 1975 í 101 dagskammta á hverja 1000 íbúa árið 2014 (OECD 

og European Union, 2014). Til marks um þessa aukningu  sýnir samantektarskýrsla 

Nomesco að notkun á þunglyndis- og kvíðastillandi lyfjum er mest hérlendis af 

öllum Norðurlöndunum (Velferðarráðuneyti, 2011). 

 

Sjálfsvíg 

Alvarlegt þunglyndi hefur verið tengt við sjálfsvíg því flestir þeirra sem taka sitt 

eigið líf glíma við þunglyndi (Gouttebarge, Ooms, Tummers og Inklaar, 2014). 

Sjálfsvíg vísa til skyndilegs dauðsfalls vegna þess að einstaklingur bindur enda á líf 

sitt sjálfviljugur og af ásettu ráði (Gouttebarge o.fl., 2014). Talið er að allt að ein 

milljón einstaklinga í heiminum fremji sjálfsvíg sem tengja má þunglyndi á ári 

hverju (WHO, 2012b). Fleiri karlar svipta sig lífi en konur, en hinsvegar eru 

sjálfsvígstilraunir kvenna tvisvar til þrisvar sinnum tíðari en karla (Embætti 

Landlæknis, 2004). Áætlað er að á hverju ári séu um 500-600 sjálfsvígstilraunir og 

33-37 staðfest sjálfsvíg hérlendis. Sjálfsvígstilraunir eru jafnan merki um mikla 

vanlíðan og þættir á borð við þunglyndi, kvíða, félagslega einangrun, skort á 

félagslegum stuðningi eða neysla löglegra og ólöglegra vímuefna eru meðal margra 

þátta sem leitt geta til sjálfsvígstilrauna. (Velferðarráðuneyti, 2011). Árið 2014 

gerði Gouttebarge rannsókn þar sem hann tók saman dauðsföll meðal 

knattspyrnumanna á árabilinu 2007-2013. Alls voru 70 þjóðir í rannsókninni og á 

tímabilinu voru skrásett 214 dauðsföll og af þeim reyndust 11% vera sjálfsvíg 

(Gouttebarge o.fl., 2014). 
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Hreyfing  

Mannslíkaminn er byggður fyrir hreyfingu sem á sér stað fyrir tilstuðlan 

taugakerfisins, beingrindarinnar og vöðvakerfisins (Henrikson og Sundberg, 2010; 

WHO, 2015).  Flest líffæri og vefir líkamans njóta góðs af hreyfingu og aðlagast 

reglulegri hreyfingu á skömmum tíma. Margar líffræðilegar breytingar fylgja 

líkamshreyfingu og hafa rannsóknir sýnt fram á að hreyfing er einn af 

lykiláhrifaþáttum heilbrigðis og aukinna lífsgæða á öllum æviskeiðum (Embætti 

Landlæknis, 2015; Henrikson og Sundberg, 2010; Vuori, 2001).  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir heilbrigði sem; „fullkomna 

líkamlega, andlega og félagslega velferð einstaklings og ekki aðeins firrð sjúkdóma 

og hrumleika“ (WHO, 2006). Í ávarpi sínu á lýðheilsuráðstefnunni Áhrifaþættir á 

heilsu og vellíðan – frá rannsóknum til aðgerða talaði Kristján Júlíusson 

heilbrigðisráðherra um skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á 

heilbrigði; „Skilgreining þessi liggur nærri spakmælinu sem allir landsmenn þekkja 

um heilbrigða sál í hraustum líkama“ (Kristján Þór Júlíusson, 2013). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin nefnir einnig í skilmála sínum að ein af 

grunnstoðum mannsins sé að; „hann njóti bestu mögulegu heilsufarslífsskilyrða án 

aðgreiningar eða fordóma vegna kynþáttar, trúmála, stjórnmálaskoðana, 

efnahagslegra eða félagslegra aðstæðna“ (WHO, 2006).  

Hreyfing hefur margvíslegrar heilsufarslegar verkanir og til þess að 

líkamsþjálfun hafi sem mest áhrif þarf hún að vera stunduð reglulega og á 

fjölbreytilegan hátt (Henrikson og Sundberg, 2010; Vuori, 2001). Tíðni hreyfingar, 

lengd æfingarlota og ákefð við framkvæmd segja til um æfingamagn einstaklings. 

Reglubundin meðalhreyfing í 30 mínútur á dag hefur meðal annars jákvæð áhrif á 

starfsemi lungna, hjarta og æðakerfis, beinagrindarvöðva og taugakerfið. Við 

hreyfingu hækkar hjartsláttartíðni, blóðþrýstingur og líkamshiti og blóðflæði í 

hjarta og vöðvum eykst (Henrikson og Sundberg, 2010; Vuori, 2001). Hreyfing 

hefur einnig jákvæð áhrif á losun boðefna í heilanum eins og serótónín sem hefur 

meðal annars áhrif á skap, matarlyst, minni og svefn (Cherry, e.d.; Henrikson og 

Sundberg, 2010). Hreyfing hefur einnig áhrif á virkni dópamíns sem hefur örvandi 

áhrif og framkallar vellíðan (Henrikson og Sundberg, 2010; Newton, e.d.).  

Íþróttir hafa einnig umtalsvert forvarnargildi eins og rannsakað hefur verið 

bæði erlendis og hérlendis í gegnum árin. Rannsóknir hafa sýnt að íþróttaiðkun 
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dregur úr áhættuhegðun ungmenna og í því samhengi má nefna áfengis- tóbaks- og 

vímuefnaneyslu (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2015). Hreyfing og íþróttaiðkun stuðli 

jafnframt að jákvæðum verkunum á streitu, efli félagsleg tengsl, byggi upp 

sjálfstraust og sjálfsmat einstaklinga (Allegrante, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að líkamleg hreyfing er einn stærsti einstaki 

áhrifaþátturinn á heilsu fólks á öllum aldri (Henrikson og Sundberg, 2010; Salmon, 

2001). Með reglubundinni hreyfingu sýna rannsóknir jafnframt fram á að hægt er 

að draga úr líkum á, og jafnvel hindra framvindu margvíslegra langvinnra 

sjúkdóma, auk þess að bæta líkamshreysti og bæta þannig líkamlega og andlega 

vellíðan (Vuori, 2001). 

 

Íþróttir í dag 

Árið 2013 voru alls 126.212 skráðir iðkendur íþrótta hér á landi. Fjölmennasta 

íþróttagrein landsins var knattspyrna með 20.715 skráða iðkendur (ÍSÍ, 2013). 

Íþróttaiðkun þjónar mörgum sem góð afþreying, hefur sterkt félagslegt gildi og 

getur verið skilvirk leið til streitulosunar og jafnframt viðurkennd leið til að sporna 

gegn alls kyns heilsufarsvandamálum. Keppnisíþróttir samtímans hafa hins vegar 

tekið breytingum í áranna rás og í dag sem fyrr treysta afreksíþróttamenn á stöðugt 

heilsufar til að geta náð hámarksárangri. Þurfa þeir aukinheldur að vera í stakk búnir 

að mæta miklum andlegum og líkamlegum kröfum íþróttarinnar (Schaal o.fl., 2011; 

Schnell o.fl., 2014).  

Svimandi háum fjárhæðum er dælt inn í heim íþrótta og allir þeir 

tekjumöguleikar sem í boði eru hafa skapað órjúfanlegt orsakasamahengi milli 

fjölmiðla, almannatengsla, atvinnuíþrótta, áhangenda og leikmanna. Allir þessir 

aðilar þurfa á hvorum öðrum að halda til ná á toppinn (Summers og Morgan, 2008). 

Skrifað og fjallað hefur verið um íþróttir í meira en öld og síðustu ár hefur 

umfjöllunin stóraukist, til marks um það að þá stendur fólki til boða að horfa á 

íþróttir myrkranna á milli, alla daga vikunnar (Thornton, 2012). Talið er að án 

fjölmiðlaumfjöllunar væri sú hetjudýrkun sem tilheyrir keppnisíþróttum samtímans 

ekki til staðar. Íþróttamenn eru markaðsettir í bak og fyrir og málaðar eru upp 

myndir af þeim sem ómannlegum hetjum þegar vel gengur eða skúrkum þegar á 

móti blæs (Summers og Morgan, 2008).  
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Fullkomnunarárátta (e. perfectionism) er talin hjálpa íþróttamönnum að ná 

framúrskarandi árangri í íþróttagrein sinni.  (Stoeber, Otto, Pescheck, Becker og 

Stoll, 2007). Fullkomnunarárátta getur lýst sér sem sjálfsmiðuð þar sem 

einstaklingur setur á sig miklar kröfur um algjöra fullkomnun, einnig getur hún birst 

á þann veg að einstaklingur krefst fullkomnunar frá öðrum og svo félagsleg 

fullkomnun þar sem einstaklingur gengur út frá því að annað fólk krefjist 

fullkomnunar frá honum sjálfum (Flett og Hewitt, 2005). 

  Keppnisíþróttir eru ekki aðeins leikur. Sú vinna sem skilað hefur verið inn 

við æfingar á að bera ávöxt og þá er búist við ríkulegri uppskeru úr öllum áttum. 

Uppskera þessi er metin af þjálfurum, liðsfélögum, andstæðingum, áhorfendum og 

fjölmiðlum (Stoeber o.fl., 2007). Á efstu stigum keppni er munurinn á milli þess að 

skila inn frammistöðu sem skilar efsta sæti og neðsta sæti afar lítill þegar öllu er á 

botninn hvolft (Schaal o.fl., 2011). 

 

Sálfræði og íþróttir 

Íþróttasálfræði er tiltölulega ung fræðigrein og hafa vinsældir hennar vaxið mikið 

síðustu áratugi (Corrigan, 1998; Gee, 2010). Hlutverk íþróttasálfræðinga er 

fjölbreytt og skilgreinir Íþróttasálfræðisamband Evrópu þrjú meginhlutverk. 

Rannsóknir á öllum hliðum sálfræði í íþróttum, bæði fræðilegar og hagnýtar hliðar. 

Fræðsla í formi þess að kenna nemendum, opinberum aðilum og íþróttamönnum 

hagnýti íþróttasálfræði. Notkun íþróttasálfræði við greiningu og inngrip í 

sálfræðileg vandamál tengdum íþróttum jafnt fyrir einstaklinga, hópa eða lið 

(Jarvis, 2005; Weinberg, 2011).  

Með þróun og notkun íþróttasálfræði hefur í auknum mæli verið kannað 

andlegt heilbrigði íþróttamanna (Schaal o.fl., 2011). Kringumstæður í 

afreksíþróttum eru af öðrum toga en þegar íþróttir eru stundaðar sem áhugamál eða 

aðeins til heilsubóta. Stóraukið líkamlegt og andlegt álag fylgir afreksíþróttum 

ásamt því að mikil pressa situr á herðum íþróttamanna í toppíþróttum (Gee, 2010; 

Schaal o.fl., 2011). Margir sálfræðilegir þættir geta komið í veg fyrir að 

hámarksárangur náist. Einkenni eins og kvíði í aðdraganda keppni, 

einbeitingarleysi, sjálfsefasemdir eða of hátt eða lágt spennustig geta gert vart við 

sig. Almennt eru neikvæðar hugsanir, viðhorf og tiltrú á sjálfan sig skaðlegar þegar 

frammistaða er annars vegar (Gee, 2010; Harmison, 2011)  
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Íþróttasálfræðingar hafa meðal annars það hlutverk að láta íþróttamönnum í 

té aðferðir og verkfæri til að mæta þessum sálfræðiþáttum þegar þeir gera vart við 

sig og þannig lágmarka þær neikvæðu verkanir sem þeir geta valdið á frammistöðu 

(Gee, 2010; Harmison, 2011). Með auknum fókus á andlega þjálfun og undirbúning 

íþróttamanna telur Gee að hægt sé að auka líkur þeirra á að ná að hámarka 

frammistöðu sína (Gee, 2010). Þjálfun á sálrænni færni (e. Psychological skill 

training) felur í sér markvissa og reglulega þjálfun á andlegri og sálrænni færni 

íþróttamanna. Þjálfun þessi hefur það að leiðarljósi að bæta frammistöðu, 

líkamsvirkni og stuðla að aukinni ánægju íþróttamanns. Meðal annars er unnið með 

hugræna þjálfun. atferlisbreytingar, athyglisþjálfun,  ímyndunarþjálfun, 

markmiðasetningu, sjálfstraust, spennustjórnun og vöðvaslöskun (Weinberg, 2011) 

Nýlegar rannsóknir sýna að margir íþróttamenn, þjálfarar og stjórnendur 

innan íþróttahreyfingarinnar eru tvístígandi við að leita liðsinnis íþróttasálfræðinga 

þrátt fyrir að vita að það geti hjálpað (Gee, 2010). Ein af helstu ástæðum þess virðist 

vera skortur á skilningi á því ferli og þeim gang og áhrifum sem sérkunnáttan hefur 

á frammistöðu (Donohue o.fl., 2004; Gee, 2010). Ólíkt óvéfengjanlegum lífeðlis- 

og lífefnafræðilegum þáttum þar sem íþróttamenn sjá áþreifanlegan mun á sjálfum 

sér eða öðrum íþróttamönnum. Til dæmis um þetta er þegar íþróttamaður lyftir 

lóðum að þá skilar það stærri vöðvum og styrkir viðkomandi. Hið óþekkta og 

leynda eðli íþróttasálfræði virðist því standa í vegi fyrir því að margir íþróttamenn 

falist eftir liðsinni íþróttasálfræðinga (Gee, 2010).  

Einstaklingar innan íþróttahreyfingarinnar leggja við jöfnu 

íþróttasálfræðinga og fagaðila eins og geðlækna og sálfræðinga innan 

geðheilbrigðissviðsins. Í ljósi þess líti þeir á starf íþróttasálfræðinga á sama hátt og 

klínískan sálfræðitíma þar sem einstaklingur liggur á sófa og tjáir sig um sín dýpstu 

leyndarmál og tilfinningar. Þessi rangtúlkun á starfi íþróttasálfræðinga meðal 

almennings hefur brennimerkt íþróttasálfræði um árabil (Gee, 2010). Telja margir 

enn að íþróttasálfræði sé aðeins fyrir vandræðagemsa eða einstaklinga með alvarleg 

geðræn vandamál og ætti því ekki að vera hluti af almennum árangursbætandi 

áætlunum iþróttamanna (Donohue o.fl., 2004; Gee, 2010)  
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Andlegt heilbrigði í Íþróttum 

Fáar rannsóknir eru tiltækar sem kannað hafa andlega heilsu afreksíþróttamanna 

eða atvinnuíþróttamanna svo vitað sé (Gouttebarge o.fl., 2015; Gulliver o.fl., 2012, 

2014; Schaal o.fl., 2011). Í febrúar árið 2014 var gerð rannsókn í Ástralíu á andlegri 

heilsu afreksíþróttamanna þar í landi. Alls voru skoðaðir 224 afreksíþróttamenn í 

ýmsum íþróttagreinum. Í rannsókninni var andleg heilsa 118 kvenna og 108 karla 

skoðuð þar sem þátttakendum var gert að svara aðsendum spurningalistum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að 46,4% aðspurðra uppfylltu skilyrði 

að minnsta kosti eins einkennis geðrænna vandamála. Tíðni geðrænna einkenna var 

nokkuð hærri meðal kvenna (53,4%) en hjá körlum (38,7%). Þunglyndiseinkenni 

voru tíðust af þeim einkennum eða 27,2% af þeim tæpa helming sem glímdi við að 

minnsta kosti eitt einkenni (Gulliver o.fl., 2014).  

Gouttebarge (2015) vann rannsókn fyrir Alþjóðlegu leikmannasamtökin 

FIFPro þar sem hann skoðaði andlegt heilbrigði atvinnuknattspyrnumanna. Alls 

voru 301 knattspyrnumaður í rannsókninni sem annað hvort voru enn virkir eða 

voru hættir í knattspyrnu. Rannsóknin leiddi í ljós að meðal þeirra 180 leikmanna 

sem voru enn virkir atvinnuknattspyrnumenn reyndust 26% glíma við 

einhverskonar geðræn vandamál. Einn af hverjum fjórum leikmönnum glímdi við 

kvíða eða þunglyndi. Af þeim 121 knattspyrnumönnum sem höfðu lagt skónna á 

hilluna reyndust 39% þeirra glíma við kvíða eða þunglyndi, 32% ofnotuðu áfengi 

og 42% glímdu við óheilbrigðar matarvenjur. Niðurstöður sýndu að geðræn 

vandamál reyndust tíðari meðal fyrrverandi knattspyrnumanna en meðal virkra 

(Gouttebarge o.fl., 2015). Niðurstöðurnar sýndu einnig að geðræn vandamál, og þá 

sér í lagi kvíði og þunglyndi, greinist einnig meðal atvinnuknattspyrnumanna og 

slái þær tölur í takt við tölur Landlæknisembættisins um áætlað þunglyndi á 

landsvísu. (Embætti Landlæknis, 2012a; Gouttebarge o.fl., 2015). Niðurstöður 

rannsókna Gouttebarge (2015) og Gulliver (2014) sýna að tíðni kvíða og þunglyndis 

eru í samræmi við þær tölur sem áætlaðar hafa verið af Embætti Landlæknis 

hérlendis (Embætti Landlæknis, 2012a; Gouttebarge, 2014; Gulliver o.fl., 2014).  

Smánarstimpill og fordómar 

Félagsfræðingurinn Ervin Goffman setti fyrstur fram kenningar um stimplun (e. 

stigma). Goffman skilgreindi stimplun sem; „eiginleikann sem tengir einstakling 

við ósækilega staðalímynd, sem leiðir til þess að annað fólk sigtar viðkomandi út 
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frá heildinni og hinum venjulega einstaklingi sem flekkaðan og gengisfelldan 

einstakling“ (Goffman, 1986; Stuber o.fl., 2008). Félagssálfræðingurinn Allport 

skilgreindi fordóma (e. prejudice) sem; „ógeðfellt eða fjandsamlegt viðmót í garð 

einstaklings sem tilheyrir hópi, einfaldlega vegna þess að hann tilheyrir þeim hópi 

og því álitinn hafa hneykslanlega eiginleika eignaða hópnum sem hann tilheyrir“ 

(Stuber o.fl., 2008).  

 

Ranghugmyndir um geðræn vandamál 

Kvikmyndir, dagblöð, tímarit, sjónvarpsþættir, bækur og auglýsingar eru öll miðlar 

sem fjalla um og draga upp myndir af geðsjúkdómum. Margar rangtúlkanir virðast 

hins vegar tengdar þeim birtingamyndum geðsjúkdóma sem þessir miðlar taka til 

umfjöllunar. Þessar rangtúlkanir vekja upp félagslega fyrirlitningu meðal 

almennings á þeim einstaklingum sem þjást af geðsjúkdómum.  

Staðalímyndir tákna viðhorf fjölda fólks, í okkar tilfelli einstaklinga sem 

þjást af geðrænum vandamálum sem í heild sinni hefur verið dregið í dilka. 

Fordómafullt fólk styður og ýtir undir þessa neikvæðu staðalímynd sem leiðir til 

tilfinningalegra svarana. Í raun eru fordómar í grunninn huglæg tilfinningaleg 

svörun sem leiðir af sér hegðun í formi félagslegrar mismununar (Angermeyer og 

Matschinger, 2003). 

Þessar staðalímyndir ýta undir fordóma, smánarstimpil og mismunun 

gagnvart einstaklingum sem glíma við geðræn vandamál (Corrigan, 1998). 

Einstaklingar með geðræn vandamál þurfa oft að glíma við tvö vandamál. Annars 

vegar einkennin sem geðrænu vandamálunum fylgja og svo áðurnefndar 

ranghugmyndir samfélagsins varðandi hinar margvíslegu birtingamyndir geðrænna 

vandamála (Rüsch o.fl., 2005). Ólíkt þeim einstaklingum sem eru fatlaðir á 

einhvern hátt eða bundnir örorku að þá eru einstaklingar með alvarleg geðræn 

vandamál álitnir ráða við veikindi sín og ábyrgir fyrir orsökum þeirra. (Corrigan, 

1998; Rüsch o.fl., 2005). Frásagnir einstaklinga með alvarlega geðsjúkdóma hafa 

lýst sársaukanum sem viðhorfum eins og fordómum, útskúfun og mismunun fylgir 

(Corrigan, 1998). Hér að neðan gefur að líta einföld línuleg líkön sem Corrigan 

(1998) kynnti í skýrslu sinni og sýna þau hvernig einstaklingar verða af félagslegum 
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tækifærum vegna áhrifa sjúkdóma eða mismununar og á það oftar en ekki við um 

eintaklinga með geðræn vandamál (Corrigan, 1998) 

 

 

 

Greind hafa verið þrjú ráðandi viðhorf til þeirra sem glíma við geðræn vandamál. 

Ótti og útskúfun sem lýsir sér þannig einstaklingar með geðræn vandamál ætti að 

óttast og halda fjarri samfélögum. Valdboðshneigð sem lýsir sér á þann hátt að 

einstaklingar með geðræn vandamál séu álitnir óábyrgir og að lífsákvarðanir þeirra 

ættu að vera í höndum annara en þeirra sjálfra. Síðasta viðhorfið er velgjörð í formi 

þess að einstaklingar með geðræn vandamál hefðu barnsleg lífsviðhorf og ættu að 

vera í umsjá annara. (Corrigan, 1998, 2004; Pescosolido, Monahan, Link, Stueve 

og Kikuzawa, 1999; Rüsch o.fl., 2005). Útskúfun og brennimerkingarviðhorf 

einskorðast hinvegar ekki aðeins við geðræn vandamál. Einstaklingar með örorku 

og fatlanir verða einnig fyrir neikvæðum viðhorfum í samfélaginu. Álit almennings 

virðist vera enn frekar á móti þeim einstaklingum sem glíma við geðræn vandamál 

heldur en þeim sem þjást af öroku eða fötlun af einhverju tagi (Corrigan, 1998).  

Geðræn vandamál eru í mörgum tilfellum álitin í líkingu við fíkniefnaávana, 

vændi og glæpahneigð frekar en öroku eða fötlun. Ólíkt þeim einstaklingum sem 

eru fatlaðir á einhvern hátt eða öryrkjar að þá eru einstaklingar með alvarleg geðræn 

vandamál álitnir ráða við veikindi sín og ábyrgir fyrir orsökum þeirra. Rannsókn 

Áhrif sjúkdóms

Líffræðileg berskjöldun

Einkenni geðsjúkdóms

Minnkuð félagsleg virkni

Skert geta til að mæta félagslegum 
skyldum

Glötuð félagsleg tækifæri

Skert lífsgæði

Áhrif stimplunar og mismununar

Líffræðileg berskjöldun

Einkenni geðsjúkdóms

Ranghugmyndir

Stimplun/brennimerking

Mismunun

Glötuð félagsleg tækifæri

Skert lífsgæði

Mynd 1: Línulegt ferli sjúkdóma og mismununar 
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sem skoðaði upplifun einstaklinga með geðræn vandamál sýndi fram á að 

einstaklingar óttuðust að almenningur myndi útiloka eða hindra það frá því að 

stofna til vináttu eða vera þrándur í götu þess hvað varðar samkeppnishæfni um 

starfstækifæri vegna geðrænna vandamála sinna (Corrigan, 1998). Frásagnir 

einstaklinga með alvarlega geðsjúkdóma hafa lýst sársaukanum sem fylgir 

fordómum og útskúfun. Í einni slíkri rannsókn kom fram að 75% 

fjölskyldumeðlima hafði upplifað að ættingi með alvarlegan geðsjúkdóm hefði 

orðið fyrir miklum fordómum, útskúfun og brennimerkingu vegna geðrænna 

vandamála (Corrigan, 1998). 

 

Fordómar sem hindrun að hjálparleitun og bata 

Rannsóknir sýna að aðeins á bilinu 25-35% einstaklinga leita hjálpar vegna 

geðrænna vandamála sinna (Barney, Griffiths, Jorm og Christensen, 2006; Gulliver 

o.fl., 2012; Kessler og Wang, 2008; Rüsch o.fl., 2005). Rannsóknir sýna jafnframt 

að meginástæða lágrar tíðni þeirra sem leita sér hjálpar eru fordómar og 

smánarstimpillinn og brennimerkingin sem tengist geðrænum vandamálum 

(Barney o.fl., 2006; Rüsch o.fl., 2005). Afleiðingar þunglyndis, og þá sérstaklega 

alvarlegs þunglyndis, geta verið mjög alvarlegar ef ekki er leitað aðstoðar og 

viðeigandi meðferðarúrræðum er ekki beitt.  

Ungt fólk yfir höfuð hefur tilhneigingu til að leitast ekki eftir aðstoð fagaðila 

vegna geðrænna vandamála. Samkvæmt rannsóknum eru ungir einstaklingar sem 

fá einkenni þunglyndis lengur að sækja sér aðstoð heldur en þeir sem eru komnir 

um eða yfir miðjan aldur (Gulliver o.fl., 2012; Rüsch o.fl., 2005). Er það ákveðið 

áhyggjuefni í ljósi þess að þunglyndi sem gerir vart við sig snemma á lífsleiðinni er 

yfirleitt alvarlega en þunglyndi sem gerir vart við sig síðar um ævina. Þunglyndi 

hefur meðal annars áhrif á þroskaferli einstaklingsins og þróun hans innan 

samfélagsins. Hefur það áhrif á námsframvindu, húsnæði, atvinnu og félagslegan 

þroska (Corrigan, 2004; Rüsch o.fl., 2005; Schoenbaum o.fl., 2002). Þunglyndi sem 

gerir vart við sig snemma á æviskeiðinu er líklegra til að hafa í för með sér almenna 

skerðingu á lífsgæðum og velferð einstaklinga til lengri tíma litið. Mikilvægt er að 

einstaklingar leiti sér viðeigandi aðstoðar því það hefur í för með sér bætt lífsgæði 

og velfarnað á lífsleiðini (Kessler og Wang, 2008).  
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Í rannsókn Schoenbaum og félaga (2002) var gerður samanburður á tveimur 

hópum þar sem einstaklingar beggja hóp glímdu við þunglyndi. Annar hópurinn 

samanstóð af einstaklingum sem höfðu fengið viðeigandi meðferð við þunglyndi 

sínu en hinn hópurinn samanstóð af einstaklingum sem höfðu ekki fengið neina 

meðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að þeir einstaklingar sem fengu 

meðferð sýndu færri einkenni þunglyndis. Munurinn reyndist 24% á móti 70%. 

Hlutfall þeirra sem fengið höfðu meðferð og voru með atvinnu og jafnframt betri 

lífsgæði var 72% á móti 53% í hópnum sem enga meðferð hafði fengið. 

(Schoenbaum o.fl., 2002). Rannsókn Angermeyer (2004) sýndi að 35% almennings 

vildi ekki leigja einstaklingum með alvarlegt þunglyndi húsnæði og 42% neituðu 

að gefa meðmæli varðandi atvinnu (Angermeyer og Matschinger, 2004).  

 

Sjálfsfordómar  

Sjálfsfordómar tengjast viðbrögðum einstaklinga sem tilheyra brennimerktum hópi 

sem snýr smánarfordómum gegn sjálfum sér (Angermeyer og Matschinger, 2003; 

Barney o.fl., 2006; Brohan, Gauci, Sartorius og Thornicroft, 2011; Rüsch o.fl., 

2005). Einstaklingar með geðræn vandamál trúa því að almenningur aðhyllist 

brennimerkjandi skoðanir á einstaklingum með geðræn vandamál (Barney o.fl., 

2006; Rüsch o.fl., 2005). Staðalímyndir, fordómar og mismunum tengjast 

sjálfssmán alveg eins og almennri brennimerkingu eða skömm (Rüsch o.fl., 2005). 

Einstaklingar snúa fordómum að sjálfum sér og samþykkja þá skoðun almennings 

að þeir séu veikgeðja og geti sem dæmi ekki séð um sig sjálfir (Barney o.fl., 2006; 

Rüsch o.fl., 2005).  

Að sama skapi þá eru afleiðingar sjálfsbrennimerkingar oft þær að 

einstaklingar telja sig bera ábyrgð á veikindum sínum og út frá þeirri rangtúlkun 

eru þeir ólíklegri til að leita sér hjálpar. Rannsókn Brohan og félaga (2011) kannaði 

tíðni sjálfsfordóma meðal 1182 einstaklinga í 20 löndum í Evrópu. Rannsóknin 

leiddi í ljós að einn af hverjum fimm einstaklingum upplifði miðlungs til mikla 

sjálfsfordóma.  Einnig kom fram að 71,6% aðspurðra upplifðu miðlungs til mikla 

mismunun vegna geðrænna vandamála (Brohan o.fl., 2011).   Meðal afleiðinga 

sjálfsfordóma er lágt sjálfstraust og sjálfsgagn. Afleiðingar brennimerkingar geta 

verið að einstaklingarnir veigri sér við að leita atvinnutækifæra, sjálfstæðra 
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búsetutækifæra og almennrar heilbrigðisþjónustu (Rüsch o.fl., 2005; Stuber o.fl., 

2008). 

  

Stimplun og íþróttafólk 

Þrátt fyrir að tíðni geðrænna vandamála sé tiltölulega há (25-26%) meðal 

einstaklinga á aldrinum 16-34 ára leita margir sér ekki viðeigandi meðferðar. 

Afreksíþróttamenn virðast vera partur af þessum áhættuhópi. Hins vegar að þá eru 

ekki margar rannsóknir til staðar um upplifun afreksíþróttafólks af geðrænum 

vandamálum og hjálparleit þeirra (Gulliver o.fl., 2012).  

Þær takmörkuðu rannsóknir sem tiltækar eru benda til þess að tíðni 

geðrænna vandamála meðal ungra afreksíþróttamanna sé sambærileg eða lítið eitt 

lægri og meðal almennings á sama aldursskeiði (Gouttebarge, 2014; Gulliver o.fl., 

2012). Helstu áhrifavaldar og hindranir í hjálparleit íþróttamanna með geðræn 

vandamál geta meðal annars verið viðhorf eða brennimerking. Rannsóknir hafa 

verið gerðar innan hóps afreksíþróttamanna sem leiddi í ljós að afreksíþróttamenn 

leituðu sér síður aðstoðar vegna geðrænna vandamála af ótta við að aðrir 

íþróttamenn og þjálfarar myndu álíta þá veikgeðja (Gee, 2010; Gulliver o.fl., 2012). 

Rannsókn sem kannaði viðhorf karlkyns íþróttamanna á háskólastigi gagnvart 

hjálparleitun sýndi neikvæðari viðhorf gagnvart íþróttamönnum sem leituðu 

aðstoðar sálfræðings en þeirra sem leituðu aðstoðar hjá íþróttasálfræðingi (Gulliver 

o.fl., 2012). 

Mögulega eru hindranir hjálparleitunar hjá afreksíþróttamönnum þær sömu 

og hjá ungu fólki yfir höfuð. Þetta hefur hins vegar ekki verið kannað í þaula og 

margar breytur til staðar sem geta haft áhrif á ferlið eins þau skilyrði sem 

íþróttamaðurinn lifir, vinnur, æfir og þrífst við, sem geta haft sérstaklega mikið að 

segja hjá þeim tiltekna hópi. (Gulliver o.fl., 2012).  
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Aðferðir og gögn 

Hér að neðan verður greint frá markmiðum rannsóknarinnar. Komið verður inn á 

rannsóknarspurningar sem settar voru fram í upphafi rannsóknarinnar sem og að 

greint verður frá í rannsóknaraðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun. Gert 

verður grein fyrir hvernig vali á þátttakendum var háttað og hvernig staðið var að 

framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. 

  

Markmið 

Markmið mitt með þessari rannsókn er að veita dýpri innsýn inn í veruleika 

íþróttafólks sem glímir við geðræn vandamál samhliða íþróttaiðkun sinni. Ég leitast 

eftir því að varpa ljósi á hjálparleit íþróttafólks og mögulegar hindranir sem standa 

í vegi fyrir íþróttafólki varðandi hjálparleitun. Jafnframt er eitt af markmiðunum að 

skoða hvort nægjanlega vel sé búið að sálfræðiþættinum í íþróttum af hálfu 

íþróttafélaga.   

  

Rannsóknaraðferð 

Í rannsókn þessari var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir við gagnaöflun 

þar sem tekin voru opin viðtöl við alls fimm einstaklinga. Eigindlegar 

rannasóknaraðferðir henta meðal annars vel þegar leitast er eftir skýringum á 

mannlegum fyrirbærum þar sem miðað er að því að skilja hvernig upplifun 

einstaklinga er í formi djúpra lýsinga. Leitast þær meðal annars eftir því að öðlast 

skilning og komast eins nálægt upplifun og reynslu viðmælanda og sjá heiminn í 

gegnum augu hans og út frá reynslu hans. Viðtölin reyndust því hentug leið til 

upplýsingaöflunar varðandi reynslu, upplifun og skoðanir viðmælenda. Unnið var 

með tvo viðtalsramma sem voru háðir því hvort viðmælandi væri íþróttamaður eða 

starfsmaður íþróttafélags. 

Rannsóknarspurningar 

1. Eru fordómar og viðhorf hindrun í hjálparleitun íþróttafólks sem glímir við 

geðræn vandamál? 

2. Er nægjanlega vel búið að íþróttafólki varðandi andlega þáttinn í íþróttum 

af hálfu íþróttafélaganna? 
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Framkvæmd 

Vinnsla við fræðilega gagnaöflun hófst í desember þar sem unnið var að því að 

leggja grunn að framkvæmd rannsóknarinnar. Strax á nýju ári var hafist handa við 

vinnu við fræðilegan inngang rannsóknarinnar. Rannsakandi hóf í kjölfarið leit að 

hentugum viðmælendum en við val var reynsla viðkomandi aðila skoðuð 

sérstaklega og hvort aðilar uppfylltu ákveðin skilyrði sem leitast var eftir við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Þeir íþrótamenn sem valdir voru sem þátttakendur 

þurftu að uppfylla þau skilyrði að hafa glímt við geðræn vandamál samhliða 

íþróttaiðkun sinni á einhverjum tímapunkti á ferlinum. Við val á starfsmönnum 

innan íþróttafélaganna var litið sérstaklega til starfsaldur viðkomandi aðila og hvert 

hlutverk þeirra var innan veggja íþróttafélagsins. Viðtöl voru tekin upp á 

hljóðupptöku eftir að viðmælandi hafði skrifað undir upplýst samþykki varðandi 

þátttöku í rannsókninni. Alls voru fimm þátttakendur sem formlega tóku þátt í 

rannsókninni og luku þeir allir þátttöku á fullnægjandi hátt. Viðtölin voru öll um og 

yfir klukkustund á lengd og voru öll framkvæmd í Háskólanum í Reykjavík nema 

viðtölin tvö við starfsmenn íþróttafélaga sem voru framkvæmd voru á vinnustað 

þeirra. Viðbrögð við rannsókninni voru á þann veg að viðmælendur sýndu henni 

talsverðan áhuga og óskuðu einhverjir þátttakendur eftir því að fá afrit til lesningar. 

  

Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við þrjá íþróttamenn sem höfðu öll æft íþróttagrein sína frá unga 

aldri. Einnig var rætt við tvo þjálfara eða starfsmenn innan íþróttafélaga á 

höfuðborgarsvæðinu sem báðir hafa um og yfir 20 ára reynslu af þjálfun og stjórnun 

innan íþróttafélaga.  

 

Gagnaöflun, úrvinnsla og greining 

Formlega var farið afstað við að leggja fræðilega grunn rannsóknarinnar í janúar 

2015 og í kjölfarið voru umsóknir sendar til Vísindasiðanefndar og Persónuverndar 

með það að leiðarljósi að fá leyfi til að hefja gagnaöflun. Viðmælendur voru teknir 

upp á stafræna hljóðupptöku á vormánuðum 2015. Stafrænar hljóðupptökur voru 

vistaðar í læstri möppu á hörðum disk. Úrvinnsla gagna fól í sér afritun og greiningu 

samkvæmt aðferðum eigindlegra rannsóknaaðferða. Gögnin voru túlkuð og greind 

í svokölluð þemu eða stef og út frá þeim voru niðurstöður settar fram í 
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niðurstöðukafla rannsóknarinnar. Þau þemu sem fram komu við úrvinnslu og 

greiningu var svo skipt niður í undirkafla. 

 

Rannsóknin og ég 

Rannsóknin spratt út frá djúpstæðum áhuga mínum á geðheilbrigði íþróttafólks og 

í gegnum beina reynslu mína af því að glíma við þunglyndi meðan á 

knattspyrnuferli mínum stóð. Hefur það verið mér hugleikið um allnokkurt skeið 

hvernig upplifun íþróttafólks á geðrænum vandamálum er samhliða íþróttaiðkun 

þeirra. Ég upplifði sjálfur ákveðnar hindrarnir í hjálparleitun. Einnig upplifði ég ótta 

varðandi viðbrögð annara og að verða mögulega stimplaður veikgeðja eða tapa 

samkeppnishæfni minni innan hópsins. Ég tel, út frá eigin reynslu, að margt mætti 

gera hvað varðar aðbúnað, undirbúning, stuðning og almenn úrræði sem standa 

íþróttafólki til boða samhliða íþróttaiðkun.  

 Jafnframt er vert að nefna að fræðileg gagnaöflun virtist leiða það í ljós að 

fáar rannsóknir væru tiltækar sem skoðað hafa geðræn vandamál meðal íþróttafólks. 

Renndi það ennfremur stoðum undir mikilvægi þessarar rannsóknar að engar 

íslenskar rannsóknir hafi verið framkvæmdar sem skoðað hafa viðfangsefnið. 

Þrátt fyrir að viðfangsefnið sé mér hugleikið lagði ég upp með það að 

leiðarljósi að gæta hlutleysis og láta mína persónulegu reynslu og mögulegar 

skoðanir ekki hafa áhrif á nálgun mína við framkvæmd rannsóknarinnar til þess að 

rýra ekki trúverðuleika hennar. 
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Niðurstöður 

Hér að neðan verður greint frá niðurstöðum úr viðtölum sem tekin voru við 

framkvæmd rannsóknar. Alls voru tekin fimm viðtöl við aðila innan 

íþróttahreyfingarinnar. Þrjú viðtöl voru tekin við íþróttamenn (tveir karlar og ein 

kona) og samkvæmt kröfum Vísindasiðanefndar var við úrvinnslu gagna notast við 

nafnleynd og mun því íþróttafólkið hér að neðan verða flokkað niður sem 

Viðmælendur 1, 2 og 3 (V1, V2, V3). Einnig var rætt við tvo þjálfara sem starfa 

innan veggja íþróttafélaga sem vitnað verður í samkvæmt kröfum 

Vísindasiðanefndar undir nafnleynd sem Starfsmenn 1 og 2 (S1 og S2). Gögn voru 

flokkuð og skimað var eftir þemum í þeim gögnum sem söfnuðust í gegnum 

viðtölin. Greind voru fjögur aðalþemu við úrvinnslu gagna og skiptast þau svo niður 

í undirþemu sem verða gerð skil hér að neðan. 

 

 

Mynd 2: Þemu og undirþemu 

 

Íþróttir 

Félögin 

Það eru mörg félög á landinu og veita þau öll mismunandi þjónustu og bjóða upp á 

margvíslegar íþróttagreinar. Rætt var við tvo einstaklinga innan 

íþróttahreyfingarinnar sem hafa marga fjöruna sopið í störfum sínum sem þjálfarar 

og stjórnendur innan íþróttafélaga. Varðandi þá þjónustu sem íþróttafélögin veita 

nefndi S1 að félagið sem hann starfaði fyrir ynni markvisst að því að veita „jákvætt, 

öflugt og uppbyggilegt starf fyrir börnin í hverfinu“ og báðir sammældust 

viðmælendur mínir um að mikilvægt væri að „allir finndu sinn stað“ í íþróttum 
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innan veggja félagsins. Jafnframt kom fram hjá S1 að félag hans leitaðist eftir því 

að „skila leikmönnum upp í meistaraflokk“ félagsins og að það væri algjört 

„lykilatriði“. Tók hann einnig fram að þeir leikmenn sem lofuðu góðu væru á 

svokölluðum „afrekslista“. Þeim sem væru í afreksstarfinu væri sinnt aðeins 

aukalega en án þess að eitthvað „hallaði“ á aðra iðkendur. 

S2 greindi frá því að starfssemi íþróttafélagsins sem hann starfaði hjá væri í 

grunninn tvísskipt og skiptist niður í „þátttökufélag“ þar sem lagt væri upp með að 

veita þjónustu og svo að „uppskera“. Báðir störfuðu þeir í umsjónarhlutverki sem 

meðal annars snéri að því að fylgja því eftir að stefna og markmið væri flæðandi 

niður alla flokka. Báðir sammældust þeir um mikilvægi þess að „örva leikmenn og 

iðkendur“ og að allir iðkendur ættu kost á því að takast á við verkefni við hæfi.  

 

Íþróttafólk 

Íþróttafólkið sem rætt var við átti það sameiginlegt að hafa byrjað snemma að 

stunda íþrótt sína eða í kringum sex eða sjö ára aldur. Jafnframt kom það snemma 

í ljós að þau gátu öll náð langt og til marks um það var þátttaka í verkefnum á vegum 

landsliða hvort sem það voru yngri landslið eða A-landslið Íslands.  

V1 kom inn á að lífið hefði snúist um íþróttina og að það hefði verið 

sjálfsögð þróun fyrir hann að grípa tækifærið á að fara erlendis og honum hefði 

fundist það „merkilegt“ svona eftir á að hyggja hve snemma hann hefði komist á 

samning erlendis. Sömu sögu er að segja af V2 sem átti góðu gengi að fagna ungur 

af árum í íþrótt sinni sem varð til þess að hann fór einnig erlendis á samning og í 

því samhengi nefndi V2; „fótboltinn var eiginlega mitt líf“. V3 nefndi einnig 

mikilvægi íþróttiðkunar sinnar og kom sérstaklega inn á það að hún hafi „elskað“ 

íþróttagrein sína og bætti við í því samhengi; „ég naut hverrar æfingar“ og jafnframt 

þakkaði hún íþrótt sinni fyrir að gera sig að þeirri manneskju sem hún er í dag. 

 

Kröfur 

Aðspurðir um kröfurnar svaraði S1 að það væru „gríðarlegar kröfur sem hefðu áhrif 

andlega“ og að „kröfurnar væru náttúrulega miklar af hendi félagsins til krakkanna 

til þess að gefa allt í þetta – leggja líf og sál í þetta“ en tekið væri tillit til ólíkra 

einstaklinga og á hvaða forsendum þeir væru að æfa þegar kröfur væru annars 
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vegar. Jafnframt nefndi S1 að það væri: „leikmaðurinn sem ákveði hversu langt 

hann vill ná í þessu“ og að „andlegi hlutinn skipti gríðarlegu máli hjá öllum“.  

S2 nefndi að kröfurnar væru miklar og þær kæmu úr öllum áttum og félagið 

og þjálfarar væru mögulega of „líbó“ við iðkendur því það væri mikil pressa á að 

„presentera þig sterkt“ og vera „ógeðslega góður í öllu“ og þá jafnt í íþróttum eða 

skóla og nefndi hann sérstaklega að hann yrði mikið var við einkenni 

„fullkomnunaráráttu“ meðal iðkenda. Í tengslum við knattsyrnu nefndi hann 

jafnframt; „þetta er djöfulli harður heimur“ og eftir því sem ofar er farið að þá 

fjölgi þeim „sem ekki þola álagið“ að æfa fimm sinnum í viku með „öskrandi 

þjálfara“ sem er að skipa þér fyrir og þá „vinsast“ alltaf einhverjir úr. Íþróttir þyrftu 

að vera griðarstaður því það væri svo margt í gangi sem væri afar erfitt fyrir félögin 

að stjórna. Þættir eins og hvort iðkandi borðaði eða hvíldist nóg heima fyrir og hvort 

heimilsaðstæður væru „stabílar“ og því mætti ekki vera of mikil „pressa“ frá 

íþróttafélaginu gagnvart íþróttaiðkendum. 

Varðandi kröfurnar að þá nefndi V1 að það væru kröfur íþróttarinnar að sýna 

styrkleika eða eins og hann komst að orði; „vera voða sterkur“. Hann hefði upplifað 

sig eins og hann þyrfti að fylgja þessari „karlmannsímynd“ og „bíta á jaxlinn“ í 

veikindunum. 

V2 talaði um að kröfurnar hefðu komið úr mörgum áttum og að hann hefði 

mikið íhugað að hætta í knattspyrnunni því þetta hefði verið orðið mikið áreiti 

vegna námsins og íþróttaiðkunarinnar. Það væri alltaf samt krafa á að „standa sig“ 

og fyrir síðasta tímabilið sitt hefði sú tilfinning verið sérstaklega ríkjandi „að nú 

þyrfti ég að sýna eitthvað“. Nefndi hann einnig að árin á undan hefði verið stígandi 

og það hefði mögulega aukið á pressuna innan hópsins.  

Nefndi V3 það sérstaklega að kröfur íþróttar sinnar væru ótrúlega 

óheilbrigðar og það væri mjög erfitt að vera „dæmdar út frá öllu sem við gerum“ 

og að þú hefur bara einn „séns til að standa þig“. Í framhaldi af því nefndi hún að 

dómgæslan í íþróttinni sé þannig að það er bara dregið niður; „alltaf verið að 

gagnrýna“ þannig að íþróttin er kannski óheilbrigð en „yndisleg“ tók hún skýrt fram 

að lokum. 
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Veikindin 

Aðdragandinn 

Íþróttamennirnir nefndu að það væri mikið álag tengt því að æfa íþróttir og V3 

nefndi í því samhengi að sem barn hefði hún verið farin að „vera hrædd við að 

tapa“ og út frá því þróað með sér „kvíða“ og „pressu“ á að þurfa að „standa sig“ 

því hún byrjaði snemma að „afreka“. Jafnframt nefndi hún að íþrótt hennar hefði 

krafist stífra æfinga og hún hefði sett á sjálfa sig „ótrúlega pressu“.  

V2 og V3 voru í háskólanámi samhliða íþrótt sinni og greindi V2 frá því að 

þetta hefði hefði verið orðið „svolítið mikið“ og að álagið hefði verið farið að 

„virkilega há“ honum og í kjölfarið hefði hann íhugað að hætta í íþrótt sinni til að 

einbeita sér að háskólanáminu sem var á lokastigi. V3 hafði einnig svipaða sögu að 

segja varðandi mikið álag sem hefði verið vegna íþróttaiðkunar, vinnu og 

háskólanáms. Hafði námið sem var einnig á lokastigi „setið á hakanum“ og í 

kjölfarið hefði þetta orðið svolítið mikið og; „ég svona var ekki með allt á hreinu 

og var að æfa og þjálfa og svo kom bara.. crash“. 

Aðspurður gat V1 ekki greint frá því hvort aðdragandi hefði verið langur. 

Var hann nýlega fluttur erlendis þar sem hann hafði landað samningi við þarlent 

félag og var nýbyrjaður að æfa með því. Greindi hann frá því að líkamlega hefði 

hann fundið fyrir „þyngslum“ svona eins og að líkaminn væri að „gefa sig“.  Hann 

minntist augnabliksins þegar veikindin gerðu vart við sig en þá var hann staddur í 

bakgarðinum heima hjá sér, þar sem hann var að „horfa á könguló spinna 

köngulóarvef“. Voru þetta „eins saklausar aðstæður og þær gerast og þá bara 

þyrmir yfir mig“ en þannig lýsti hann því þegar veikindin helltust yfir hann í fyrsta 

skipti.  

 

Einkenni 

Viðmælendurnir þrír glímdu við mismunandi geðræn vandamál en kvíði var 

ákveðinn samnefnari meðal þeirra þriggja. V1 glímdi við kvíðaröskun, V2 glímdi 

við þunglyndi ásamt því að finna fyrir kvíða og V3 glímdi við bráðaþunglyndi en 

greindi einnig frá ákveðnum kvíðaeinkennum. Allir viðmælendur voru á fullu í 

íþróttum og sínum daglegu störfum þegar fyrstu einkenni fóru að gera vart við sig.  

Lýsti V1 upplifun sinni sem; „tilfinningu eins og um blóðrásina 

alla...streymdi bara þessi óhugnalega tilfinning“. Greindi hann einnig frá því að í 
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dag áttaði hann sig á því að þetta augnablik hefði „markað upphafið af einhverju 

sem síðar átti eftir að móta líf mitt um ókomna tíð“ Lýsti hann því þannig að þessi 

tilfinning væri alltaf „undirliggjandi í líkamanum“ hún væri aðeins mismikil á 

hverjum tíma og í kjölfarið greindi hann frá því að hann hefði farið að finna fyrir 

ýmsum „líkamlegum einkennum“ eins og svima, þreytu, ógleði, orkuleysi, lítilli 

matarlyst og óraunveruleikatilfinningu sem eru dæmigerð kvíðaeinkenni. Í 

framhaldi af þessum einkennum greindi V1 frá því að hann hefði greint foreldrum 

sínum frá þessari líðan og í kjölfarið hefði hann farið í „allar mögulegar 

rannsóknir“ án þess að eitthvað finnist að honum. 

Hjá V2 reyndist aðdragandinn lengri og „builduppið“ einhverskonar 

„samansafn af litlum atriðum“ sem meðal annars voru álag vegna námsins, ákveðið 

deilumál við íþróttafélagið og svo á vormánuðum þegar styttist í tímabilið „fannst 

mér eins og ég þyrfti að sýna svona..þyrfti að standa mig – eftir allt þetta vesen“. 

Hann nefndi að dagana fyrir fyrsta leik hefði hann verið „dálítið kvíðinn“ þar sem 

hann var að fara í próf tveimur dögum eftir leikinn. Greindi hann frá því að álagið 

hafi verið mikið og áreitið orðið til þess að „fókusinn“ hafi verið á prófinu á æfingu 

daginn fyrir leikinn og á leiknum sjálfum og hefði hann upplifað sig „út og suður“. 

Í kjölfar þess kom hann inn á það að hafa hugsað; „djöfull verð ég feginn þegar 

þessi próf og fyrstu leikir eru búnir“. Endaði það svo að leikurinn tapaðist en hann 

hafði byrjað inn á í honum en byrjaði svo útaf í þeim næsta á eftir. Jafnframt greindi 

hann frá því að á árunum á undan hefði verið „sæmilegur stígandi“ hjá liðinu og í 

kjölfarið „byggjast upp kröfur – þannig að þetta var spurning um að taka næsta 

skref“. Næsti leikur tapaðist líka og það „fór illa á sálina á mér þessi byrjun – mér 

fannst einhvern veginn eins og það væri mér að kenna“. Þetta erfiða gengi fór líka 

illa í liðið og nefndi hann í því samhengi muninn á milli velgengni og niðursveiflu 

að; „í staðinn fyrir að menn fari kannski á pöbbinn saman og horfi á Pepsi-mörkin 

og fái sér bjór að þá fara menn heim og freistast svo kannski til að kveikja á þessu 

þegar verið er að rakka menn niður“. Fjölmiðlaumfjöllun getur verið óvægin og 

oft stutt á milli hjá liðum og nefndi hann einnig að sumir einstaklingar geti unnið 

sig úr slíku mótlæti en aðrir síður. Eftir á að hyggja nefnir hann að þetta hafi líklega 

verið merki um að „maður hafi verið byrjaður að veikjast“.  

V3 lýsti upplifun fyrstu veikinda sinna á þann veg; „ég var eiginlega búin 

að keyra síðasta hálfa árið á „bensínlausum bíl“. Greindi hún frá magaveikindum 

á haustmánuðum sem verður til þess að hún leggst inn á spítala þar sem hugsunin; 
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„shit ég er sjúklingur“ kom upp í hugann og þarna í „fyrsta skipti er bara fótunum 

kippt undan mér“ og áttar hún sig á því að hún getur ekki gert allt sem hún vill gera 

og yfirvofandi er þátttaka í móti nokkrum mánuðum síðar en hún tekur ákvörðun 

um að „keyra sig upp“ og gengur mótið mjög vel. Eftir mótið tekur við daglega 

rútínan í formi námsins sem hafði „setið á hakanum“ og áframhaldandi æfingar og 

þjálfun. Námið sem þá var á lokastigum var „hún ekki alveg með á hreinu“ og 

greindi hún frá því að hugsanir eins og; „er þetta ekki bara eina leiðin mín út“ og 

„væri ekki bara best ef ég myndi hverfa“ hafi sprottið upp kvöld eitt og upplifði 

hún hræðslu við þessar hugsanir. En svo um klukkan sex, morguninn eftir 

svefnlausa nótt hugsaði hún með sér: „jæja – er ég ekki bara að gera þetta – hvernig 

á ég að gera þetta?“ sem endar með sjálfsvígstilraun sem misfórst.  „Sem ég 

náttúrulega þakka fyrir það í dag“ bætti hún við og jafnframt nefndi hún að þegar 

hún kíkir til baka sjái hún að „ég var í allt of miklu“ þar sem hún var á lokaári í 

háskóla, var að þjálfa þrjá tíma á dag og var að æfa þrjá tíma á dag og það er 

„ómannlegt“ að vera í svona miklu og vildi hún meina að það væri eitthvað sem 

hún væri búin að tileinka sér úr íþrótt sinni að eðlilegt álag væri miklu „hærra hjá 

okkur“ sem höfum verið í íþróttum og eyðum svona miklum tíma við æfingar og 

keppni. 

  

Áhrif 

V1 nefndi „að eftir ótal rannsóknir hefði einn læknirinn loks áttað sig“ á því að 

þetta hefði verið kvíðaröskun sem var að hrjá mig. Man ég það að hann „benti á 

höfuðið á sér“ og spurði að kannski væri þetta í höfðinu.  Hann minnist þess þegar 

hann kom á fyrstu æfinguna eftir eina niðursveifluna að þá var liðið í hring á 

æfingasvæðinu og þjálfarinn segir framan í allan hópinn „hva, hvernig er hægt að 

vera veikur í tvær vikur?“. Miðað við að þjálfarinn hafi átt að vera upplýstur um 

stöðu mála og mögulega tilbúinn að taka tillit til þess hve erfitt það var „að koma 

mér á fætur“ að þá var þetta dæmi um mikla fáfræði. Nefndi V1 jafnframt að það 

hefði verið mikið „reiðarslag“ að hafa verið „úti á grasvellinum í fimm mínútur og 

fá þetta í andlitið“. Hann sagði þetta hafa haft „skelfileg“ og „djúpstæð áhrif“ og 

sagði hann í kjölfarið að „ef ég hefið tognað á læri eða fengið vírus eða eitthvað að 

þá hefið þess spurning ekki komið“. V1 greindi einnig frá því að sýndur stuðningur 

félagsins í fyrstu hafi farið þverrandi og hefði hann fengið að heyra; „he has 

problem with his attitude“ í kjölfar þess að hafa ekki getað mætt á æfingar vegna 
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veikinda. Virtust viðhorfin þá færast frá því sem fyrst var talið vera meiðsli yfir í 

einhver „spurningamerki“ við „viðhorfið“ mitt. 

 V2 nefndi að þau áhrif sem veikindin höfðu á hann hefðu verið að 

„sjálfstraustið hefði verið lítið“ og að hann hefði í raun ekki haft trú á því að hann 

værir að fara að skora eða „ætti ekki skilið að geta skorað“. Nefndi hann að hann 

hefði sett upp einskonar „sjónauka“ sem „tíndi allt það neikvæða upp“ og einnig 

kom hann inn á það að „ömurlegar“ hugsanir hefur verið einkennandi þar sem hann 

hugaði meðal annars „enginn vill hafa mig inn á“, „ég get ekkert í fótbolta lengur 

og ég vil ekki að neinn sjái það“. Í sambandi við þessar hugsanir taldi hann 

ennfremur að best væri fyrir alla að hann „myndi ekkert spila“. Það væri best fyrir 

hann að vera bara á bekknum og „láta menn halda“ að hann gæti eitthvað fremur 

en að halda áfram að reyna og láta aðra sjá að hann „gæti ekki neitt“. Nefndi hann 

að stundum hefði hann upplifað eins og hann væri að horfa á þetta allt saman „utan 

frá“ án þess að geta gert eitthvað „í þessu“. Hann taldi sig hafa verið meðvitaðan 

um hvað var að gerast en hann hefði samt ekki getað gert neitt. Að mati hans var 

það eina í stöðunni að spila með því fótboltinn hefði verið „stór prósenta af 

vinahópnum“ og því ekki í boði að hætta. Að sama skapi sagði hann það ákveðið 

„comfort“ að fara á æfingar og hitta félagana. Það hefði aldrei verið neitt vandamál 

að fara á æfingarnar. Verst hefði þetta verið fyrir leiki; „þá gat maður ekki hugsað 

sér að mæta án þess að fá sér aðeins í tánna“ sem hann tók jafnframt fram að hefðu 

bara verið við verstu tilfellin sem hann ákvað að „drekka niður kvíðann“.  

 Aðspurð um áhrifin svaraði V3 því að „veikindin hrjáðu mig ekki neitt - ég 

gat enn framkvæmt“. Játaði hún það að hafa dottið aðeins úr formi en hefði 

„faktískt“ ekki átt neitt erfiðara með að framkvæma og greindi svo frá því að það 

hefði ekki verið neitt úr veikindunum sem hún hefði tekið með sér yfir í íþróttina.   

 

Íþróttafélögin 

Varðandi geðræn vandamál svaraði S1 því að „við reynum að fylgjast vel með 

hérna“ og jafnframt nefndi hann að það hefðu komið upp tilfelli þar sem „leikmenn 

hafa kannski aðeins verið að glíma við ákveðna annmarka hvað varðar 

sálfræðilega þáttinn“ og nefnir í því samhengi kvíða og þunglyndi. Hann tók fram 

að þegar slík tilfelli hafi komið upp hafi félagið reynt að hjálpa til. Taldi S1 að 

ákveðin „vakning“ hefði orðið síðustu ár og að fleiri mál hefðu komið upp á síðustu 

árum. Nefndi hann í kjölfarið að „við höfum verið með, og erum með, iðkendur í 
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starfinu sem glíma við andlega sjúkdóma“. Í framhaldinu minntist hann þess að 

félagið hefði eitt sinn verið með einn efnilegasta leikmann sem sést hefði í yngri 

flokkum félagsins og að hann hafi ekki náð löngum „lífaldri“ út af þunglyndi. „Það 

var stórkostlegur leikmaður“ en vegna þunglyndis „varð hann ekki einu sinni 

leikmaður“. 

 S2 greindi frá því að það væru „fá tilvik“ sem hefðu komið inn á borð hjá 

honum en þau væri líka „ólík“. Oftast væri þetta kvíði, þunglyndi, átröskun eða 

fullkomnunarárátta sem rataði inn á skrifstofu til hans og þá væri málum miðlað í 

farveg. Hann tók fram að félagið „reyndi að fylgjast með“ en það væri erfitt og 

nefndi í framhaldi af því að það hlyti að vera um fleiri tilfelli að ræða en mögulega 

rötuðu til hans. 

 

Hjálparleitun 

Fyrstu skrefin 

V1 greindi frá því að við heimkomu hefðu geðlæknar og sálfræðingar tekið við þar 

sem reynt var að koma honum af stað í skóla og íþróttum á nýjan leik. Hann sagði 

það hafa gengið vel að komast aftur af stað í íþróttinni en „skólinn síður“.  

Um jólin íhugaði V2 að hætta knattspyrnuiðkun en það var þá sem hann 

leitaði til sálfræðings í fyrsta skipti. „Það var svona fyrsta lægðin“ og var það fyrir 

tilstuðlan systur hans sem hann ákvað að láta tilleiðast og fara til sálfræðings. 

Nefndi hann jafnframt í tengslum við sálfræðinga að „fyrstu skrefin séu örugglega 

erfiðust“ hjá einstaklingum þar sem hugsanir eins og „ég fer ekkert til sálfræðings“ 

eru mögulega ríkjandi og möguleg afneitun eins og „ég er ekkert að fara á nein lyf 

– ekki séns“. Til að byrja með hitti hann sálfræðinginn reglulega og svo sjaldnar en 

það var ekki nóg þótt það hefði vissulega hjálpað eitthvað að hans sögn. 

Sálfræðingurinn hefði hvatt hann til að breyta hugsanamynstri og sagði hann um 

sálfræðinga að „þetta eru náttúrulega ekkert galdramenn“ en játaði jafnframt að 

„þeir gera eitthvað sko“ og mögulega hefði sálfræðingurinn „bjargað því sem 

bjargað varð“. 

Fyrsta skrefið hjá V3 var þegar hún hitti sálfræðing sem fór yfir 

„slökunarstjórnun“ vegna kvíða þegar hún átti möguleika á að komast á stórmót. 

Hún viðurkenndi að hún hefði mögulega getað tileinskað sér að hlusta betur á þessar 

slökunarspólur en hún gerði það ekki. Eftir fyrstu veikindin greindi hún frá því að 
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hún hefði verið lög inn á geðdeild og greind með bráðaþunglyndi.  Í kjölfarið ræddi 

hún við geðlækna og sálfræðinga og endurhæfingarferli fór af stað. 

 

Bataferlið 

Eftir takmörkuð tækifæri hérlendis eftir fyrstu dvölina erlendis bauðst V1 á nýjan 

leik samningur erlendis þar sem hann dvaldi í tæpt ár. Hann útskýrði að hann hafi 

aðeins „tórað“ svo lengi vegna þess að hann hefði fengið róandi lyf frá 

geðlækninum og að ef einhver kvíði sótti að „henti ég bara í mig einni töflu“ sem 

hann sagði jafnframt hafa verið „algjört bull“ sem hann gerði sér grein fyrir í dag. 

Nefndi hann að töflunar hefðu orðið til þess að hann „varð allur þyngri“ og lýsti 

hann því þannig að engu líkara hefði verið en að þessi eina litla tafla hefði verið 

„fimm kíló“ og upplifði hann það að aukaverkanirnar bitnuðu á frammistöðu hans. 

Í dag er V1 enn á fullu í knattspyrnu en nefnir að á meðan hann var að glíma við 

veikindin á bak við tjöldin og einnig eftir að veikindin komust upp á yfirborðið hafi 

hann upplifað eins og hann væri ekki „metinn að verðleikum“. Hann nefndi einnig 

að félög „slógust ekkert um mig“ og það hefði verið mikið um viðhorf eins og 

„hann hefur ekki spilað mikið á sínum ferli“ og að „þetta hefur ekki alveg gengið 

upp hjá þér“.  

V2 nefnir að hann sjái mikið eftir því að hafa ákveðið „að þrauka þetta í 

gegn“ og að hann hefði oft spurt sjálfan sig „afhverju þetta hefði þurft að fara 

svona“ og hvort hann „hefði getað gert eitthvað öðruvísi“. Nefnir hann að 

straumhvörfin hafi orðið 4-5 mánuðum eftir að hann veiktist þegar hann hitti 

geðlækni og fékk „alvöru lyf“ og svo hafi hann á endanum ekki náð að klára 

lokaverkefni sitt í skólanum þrátt fyrir hafa reynt og í kringum þann tíma hefði hann 

kynnst geðræktarfélaginu Hugarafli. Hvað Hugarafl varðar þá nefndi hann að hann 

hefði fundið að hann væri ekki „einn í þessu“ og reyndist það ákveðinn 

„vendipunktur“. Hann hætti að vera stressaður og sannfærði sjálfan sig um að þetta 

myndi „reddast einhverntímann“. Hóf hann endurhæfingu sumarið eftir og í því 

samhengi nefnir hann að þar hefði þurft að „díla við drasl“ sem hefði verið búið að 

vinda upp á sig; „svona sjóbolti sem verður alltaf stærri og stærri“ sem hann 

greindi frá að hann hefði verið miklu lengur að berja niður þar sem snjóboltinn var 

ekki lengur lítil kúla heldur „20 tonna“ flykki. V2 talaði einnig um 

„niðurlæginguna“ við að þurfa að sækja sér lífeyri vegna endurhæfingarinnar og 

að það hefði verið „ógeðslega glatað“ og hvatt hann áfram í að „drulla sér í gang“ 
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og fara að vinna sem á endanum varð raunin. Nefndi hann að hann hefði prófað 

„neðri deildar“ fótbolta en upplifunin hefði verið eins og hann „þyrfti að skora 

þrennu í hverjum leik“ eða hvort hann hefði bara „misst áhugann“.   

 V3 nefndi að eftir fyrstu innlögn tók við endurhæfing þar sem hún tók að 

sér að vinna sem „au pair“. Hægt og rólega fór hún að æfa íþrótt sína á nýjan leik 

og kláraði lokaverkefni sitt í skólanum ári síðar. Tveimur árum eftir fyrstu veikindin 

greindi hún frá bakslagi sem endaði á því að hún lagðist sjálfviljug inn á geðdeild á 

nýjan leik. Þá hafði „ákveðið mynstur“ komið í ljós þar sem hún hafði nýlega tekið 

þátt í móti og í stað þess að „trappa sig niður“ hefðu hún hætt að æfa á „núll einni“ 

og í bland við það voru ákveðnir erfiðleikar hjá henni í vinnu sem urðu til þess að 

hún sótti sér hjálpar á nýjan leik. Í framhaldinu fór hún sér mjög hægt og í samráði 

við sálfræðing fór hún hægt af stað á nýjan leik. Greindi hún frá því að sálfræðingur 

hennar hefði sagt henni; „það er ekkert hægt að finna neinn sökudólg í þessu“. Við 

seinni veikindin hefði lægði verið mun dýpri en í fyrri veikindunum og hún hefið 

ekki „tekið vel“ í lyf eða þau úrræði sem í boði voru. Á endanum hefði hún þó farið 

á lyf sem hefðu hjálpað henni við að komast upp úr lægðinni og svo hægt og bítandi 

gat hún í endurhæfingarferlinu aukið álagið þar sem hún fór að vinna sem „au pair“ 

á nýjan leik. Í samstarfi við sálfræðing sinn hefið hún svo aukið við sig og í dag 

væri staðan góð að hennar sögn.  

 

Feluleikur 

V1 nefndi að honum hefði verið umhugað um að sýna „styrk“ en undirliggjandi var 

ákveðinn „ótti“ um að ef hann myndi opinbera veikindi sín myndi það mögulega 

verða til þess að hann fengi ekki að vera í byrjunarliði eða missti þá af tækifærum. 

Vildi hann meina að það hefði að stórum hluta verið vegna þess að þegar hann 

veikist erlendis að þá var það uppi á borði hjá félaginu og „samt var viðhorfið hans 

ekki í lagi“. Talaði hann um að hann hefði gert allt til þess að enginn myndi vita 

neitt og nefndi það aftur að hann hefði reynt að vera „rosalega sterkur“ og „hylja 

yfir þennan mikla veikleika“ því reynslan hafði sýnt að það væri „dauðadómur“ að 

vera andlega veikur. 

V2 greindi frá því að hann hefði upplifað sig sem „byrði“ og að hann hafi 

dregið sig í hlé og reynt að fela veikindin. Það var „þemað“ hjá honum. Varðandi 

sína reynslu af fyrstu heimsókninni til sálfræðings nefndi V2 að hann hefði „lagt 

bílnum einhverstaðar langt í burtu“ því hann hefði ekki viljað vera „spottaður“ á 
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leið til sálfræðings og þegar hann yfirgaf bílinn „svona setti ég hettuna á mig og 

hljóp inn meðfram veggjum“. Jafnframt greindi hann frá því að hann hefði ekki 

talað við neinn um þetta, hvorki við menn innan félagsins né við vini eða kunningja. 

Nefndi hann að þeir hefðu þá kannski bara sagt; „rólegur, rólegur, jarðafjör, 

jarðaför“ og myndu sleppa því bara að hringja í hann næst. Hefði hann svona 

„sópað þessu undir“ [teppið]  og ekki heldur viljað deila þessu með fjölskyldunni 

heldur bara mætt í kvöldmat hjá foreldrum sínum og látið sem ekkert væri að. 

Varðandi íþróttafélagið hefði hann ekki fundist hann „geta treyst neinum“ og kom 

einnig inn á að hann hefði ekki viljað „draga stemmninguna niður“ því fókusinn 

hefði verið á næsta leik og að snúa við þessu slæma gengi og þá „vill maður ekki 

verið að blanda svona „kjaftæði“ inn“. Hann kom einnig inn á að hann hafi fundið 

fyrir ákveðinni hindrun. Ef hann hefði komið fram og sagt frá þessu hefði hann 

mögulega „afskrifað sig“ um leið og ef til vill verið „kippt út úr þessu“ [íþróttinni]. 

Þá væri hann skyndilega búinn að missa allt og mætti ekki lengur mæta á æfingar 

og hitta félagana. 

Eftir innlögn og útskrift tók við ákveðin endurhæfing hjá V3 þar sem hún 

greindi frá tilhneigingu til þess að „sýna að það væri allt í lagi“. Hún talaði við 

sálfræðing tveimur vikum eftir fyrri veikindin. Þar sá sálfræðingurinn í gegnum 

hana og minntist V3 orða hennar; „þú ert alveg mjög góð í að setja upp grímu“ og 

bætti við að „þú getur sagt nákvæmlega það sem fólk vill heyra“. Greindi V3 einnig 

frá því að henni hefði þótt mjög erfitt að hafa „gert þetta“ og fundið mikla þörf 

fyrir að segja öllum að „það væri allt í lagi og það þyrfti ekki að hafa neinar 

áhyggjur“ þá sagði sálfræðingurinn „stop, stop, stop nú“. 

 

Fordómar og viðhorf 

Aðspurður um fordóma eða viðhorf nefndi S1 að allavega í knattspyrnunni væri 

þetta svoldið „macho“ sport þar sem allir væru „voðalega flottir í gulum takkaskóm 

og með gel í hárinu“. Í því samhengi væri það ekkert voðalega flott í þeirra augum 

að viðurkenna að þeim liði illa og séu ekki alveg með sitt á hreinu. Gæti slíkur 

hugsunargangur aftrað leikmönnum að stíga fram og leita sér hjálpar og þar sé 

mögulega einhver ótti um að það endurspegli einhvern veikleika út á við stór 

„factor“.  

V1 kom inn á að á meðan á veikindum sínum stóð hefðu viðhorf breyst frá 

því að hann hefði upplifað stuðning frá félaginu yfir í ákveðið skilningsleysi og 
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mögulegan pirring og nefndi hann; „ef ég hefði tognað á læri eða fengið vírus að 

þá hefði þessi spurning“ um stöðuna á mér ekki komið. Hérlendis nefndi hann 

upplifun sína vera á þann veg að fólk hefði „stimplað mig sem einhvern algjöran 

vitleysing“og nefndi að hann hefði fundist hann þurfa að þurfa að sýna „styrk“ því 

þessi „veikleiki“ myndi mögulega verða til þess að tækifærum fækkaði.  

Varðandi fordóma nefndi V2 að hann hefði sem dæmi verið partur af 

kynningu í skólum á vegum Hugarafls til þess að reyna að „setja eitthvað andlit á 

geðsjúkdóma“ í staðinn fyrir þessa „sækó“ ímynd. Þar hefði einn kennarinn nefnt 

að einn nemandinn hefði spurt; „hvað eigum við að gera ef hann ræðst á okkur“. 

Hvað varðar knattspyrnuna að þá hafi hann upplifað hana svona nokkrum áratugum 

á eftir með að samþykkja geðsjúkdóma eða samkynhneigð og það væri frekar tengt 

skömm. 

V3 nefndi að hún upplifði ekki beint fordóma gagnvart veikindunum sínum 

en hún fann fyrir að sumir vinir hennar vissu ekki alveg hvernig þeir áttu að haga 

sér. Hún tók þó einnig fram að flestir kjarnavinir sínir hefðu ekkert breyst. Það sem 

hefði setið mest í henni var viðhorf móður hennar sem hafði sagt að „hún hefði 

eyðilagt orðspor sitt“.    

 

Sálfræðilegi þátturinn 

Íþróttafélögin 

Viðmælendur mínir sammældust um að það mætti gera betur hvað varðar 

sálfræðilega þáttinn í íþróttaþjálfun en tóku öll fram að það væri hinsvegar erfitt að 

greina vandamál en það væri hægt að gera betur.  

Aðspurður um hvort íþróttafélög gætu gert betur varðandi andlega þáttinn í 

íþróttum svaraði S1 að það væri hægt að gera betur en „fjármagn hamlaði“ því að 

sálræna þættinum væri sinnt nægjanlega vel. Greindi hann jafnframt frá því að hann 

væri meðvitaður um hvað sálræni þátturinn væri gríðarlega stór í íþróttum en þetta 

væri „náttúrulega dýr þjónusta“. Hins vegar hefði félagið fengið til sín 

íþróttasálfræðinemendur sem hefðu unnið með leikmönnum og félagið væri tilbúið 

að gera slíkt fyrir þá sem á þurfa að halda. Greindi hann jafnframt frá því að það 

mætti samt ekki gera þetta þannig að þetta yrði eitthvað „pissudúkkusport“ þar sem 

verið væri að búa til einhverja „krísu“ útaf því að einhver leikmaður var mögulega  

„down“ í hálfleik í keppnisleik. Stakk hann svo upp á því í framhaldinu að félög 
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gætu unnið í auknu mæli saman að því að veita einhverskonar þjónustu og hægt 

væri að deila kostnaði þá niður á fleiri hendur.  

S2 nefndi að félög gætu gert betur varðandi andlega þáttinn og að slíkt þyrfti 

að vera inni í „curriculuminu“ eins og tækniþjálfun og líkamleg þjálfun og 

„hugarfarsþjálfun“ ætti einnig að vera þar. Taldi hann að ákveðin dulúð eða 

„stigma“ væri tengt við íþróttasálfræðinga sem kallaði fram spurningar eins og; 

„afhverju er ég hjá íþróttasálfræðingi – er eitthvað að mér?“ en það þyrfti að vera 

markviss vinna í gangi og mögulega þyrfti að endurnefna íþróttasálfræðinga sem 

hugarfarsþjálfara til að fjarlægja sálfræði stimpilinn. 

V1 nefndi að oft væri þetta „meira í orði en á borði“ og átti þá við að það 

væri stundum talað um að einhver þjónusta væri til staðar en svo þegar á reyndi 

væri mögulega annað uppi á teningnum. 

V2 talaði um að það að það væri örugglega hægt að gera meira varðandi 

sálræna þáttinn og nefndi í því samhengi að hann hefði heyrt af félögum sem væru 

að notast við sálfræðinga eða íþróttasálfræðinga. Nefndi hann Aron Pálmarson 

handknattleiksmann en hann hafði heyrt sögur af því að hann hefði „tekið miklum 

framförum“ meðal annars vegna notkun á íþróttasálfræði. Nefndi hann út frá sinni 

reynslu að þjálfarar væru „mismeðvitaðir“ um það hvernig leikmönnum líður enda 

margt í gangi. Nefndi hann svo að þjálfarar væru bara venjulegir „náungar“ með 

sitt hlutverk og væru ekki í „barnapössun“. 

Nefndi V3 það sérstaklega að það mætti vera miklu meira pælt í þessum 

andlega þætti og það væri rosalega lítið um „mental“ þjálfun en það væri alltaf að 

aukast í öllum íþróttum. Það þyrfti líka að hugsa miklu meira um líðan og álagið 

sem sett er á einstaklinga og finna einhvern milliveg því það þarf ákveðna „hörku“ 

líka til að komast alla leið. 

 

Hvað mætti betur fara 

V1 greindi frá því að það þyrfti að setja upp „opinbert ferli“ fyrir íþróttamenn þar 

og setti fram samanburð á því þegar íþróttamaður tognar á ökkla að þá tekur við 

sjúkraþjálfun, endurhæfing og svo hægt og rólega snýr leikmaður aftur á æfingar 

og í keppni. Nefndi hann einnig að það ættu allir að „sitja við sama borð“ því 

andleg veikindi og líkamleg meiðsli væru „eins“. Svipað þurfi að vera upp á 

teningnum þegar eitthvað andlegt er að hrjá þig að það sé eitthvað viðurkennt sem 

fólk veit af í íþróttum. Nefndi hann einnig að það hefðu margir haft samband vegna 
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ýmiss konar vandamála og að þeir viti ekki hvert þeir geti snúið sér. Lagði hann til 

að ÍSÍ myndi koma á fót einhverri viðurkenndri leið þar sem hægt væri að leita 

lausna svona svipað og RICE meðferðin í sjúkraþjálfun. 

V2 kom inn á það að hann vildi sjá fólk líta geðsjúkdóma eins og venjulega 

sjúkdóma og það ætti ekki að vera neitt feimnismál því „fólk veikist – það er enginn 

sem ætlar sér að veikjast – en það gerist“. Nefndi hann að fólk greindist með hitt 

og þetta og þá þarf það að geta leitað sér hjálpar. Hjá íþróttafélögunum þyrfti það 

að vera uppi á borðinu og félög geti þá sagt við hann „þú getur talað við þennan“, 

það er allt í lagi og engin skömm því við viljum hafa ykkur í „toppformi“ V2 tók 

það sérstaklega fram að það gæti hugsanlega verið einhver innan liðsins eða 

félagsins sem væri „uppi á borðinu“ og „til taks“ eða jafnvel eitthvað númer sem 

hægt væri að hringja í sem væri bundið trúnaði og þá gætu leikmenn snúið sér 

eitthvert og mögulega komist í „stöðuleikaumhverfi“ sem hann greinir jafnframt 

frá að hefði verið þörf fyrir í sínu tilfelli. Ef ég ætti að ráðleggja mér fyrir fjórum 

árum að þá hefði það verið að „koma strax út með þetta“.  

V3 greindi frá því að í dag væri hún mun meðvitaðri um áttaði sig betur á 

og tæki betur eftir „svona bjöllum sem klingja“, Nefndi hún að það sem þyrfti einna 

helst að breytast væri að mega ekki sýna tilfinningar á æfingu eða í keppni. Það að 

mega ekki sýna tilfininngar eða veikleika væri ómannlegt. Það væri óeðlilegt að 

það þyrfti að vera eitthvað „sjáanlegt“ að í íþrótt hennar væri rangt. Það að ekki 

væri hægt að ganga að einhverjum og segja „mér líður illa“ væri almennt og leiddi 

af sér hegðun sem lýsti sér eins og að bera einhvern „skjöld framan á sér“. V3 

nefndi einnig að ef það væri einhver vanlíðan eða að hún þyrfti að gráta að þá hefði 

hún þurft að fara út og inn á klósett og koma svo bara til baka og halda áfram. Það 

væri óeðlilegt að mega ekki sýna „veikleikamerki“ eða tilfinningar.  
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Umræður 

Við skoðun á niðurstöðum rannsóknarinnar kemur ýmislegt fróðlegt í ljós. Í fyrsta 

stað má nefna að eitt af markmiðum þessarar rannsóknar var að öðlast dýpri 

skilning á geðrænum vandamálum meðal íþróttafólks sem ég tel að hafa náðst með 

þessari rannsókn. Í annan stað kom íþróttafólkið inn á  aðdraganda veikinda sinna 

og lýsti veikindum sínum ásamt því að ræða um áhrif veikindanna og bataferlið. Í 

þriðja stað komu tveir af þremur viðmælendum inn á ákveðnar hindranir í 

hjálparleit vegna veikinda sinna. Í fjórða stað kom íþróttafólkið inn á hvað mætti 

betur gera varðandi geðræn vandamál í íþróttum. 

 Í þessari rannsókn voru settar fram tvær rannsóknarspurningar sem leitast 

var eftir svörum við; 

 

1. Eru fordómar og viðhorf hindrun í hjálparleitun íþróttafólks sem glímir við 

geðræn vandamál? 

2. Er nægjanlega vel búið að íþróttafólki varðandi andlega þáttinn í íþróttum 

af hálfu íþróttafélaganna? 

 

Fyrri rannsóknarspurningin sneri að hindrunum í hjálparleitun meðal 

íþróttafólks sem glímir við geðræn vandamál og hvort fordómar og viðhorf væru 

mögulegar hindranir. Tveir viðmælendur nefndu að þeir hefðu upplifðu ákveðna 

fordóma innan íþróttagreinar sinnar sem er einnig í takt við aðrar rannsóknir eins 

og rannsókn Gulliver og Gouttebarge sem báðar könnuðu geðheilbrigði 

íþróttafólks. Nefndu tveir viðmælendurnir að innan íþróttagreinar sinnar væri ekki 

mikill skilningur á geðrænum vandamálum. Allir þrír viðmælendurnir komu inn á 

að þeir hafi á einhverjum tímapunkti viljað sýnast sterkir og ekki láta á neinu bera 

þrátt fyrir að vera að glíma við geðræn vandamál. Þær frásagnir koma heim og 

saman við frásagnir úr rannsókn Gulliver sem kannaði 15 ástralska 

afreksíþróttamenn. Kom fram í þeirri rannsókn að íþróttamennirnir hafi ekki viljað 

sýna veikleika eða sýnast veikgeðja og nefndu meðal annars ákveðinn ótta við að 

viðbrögðin svipað og tveir viðmælendur rannsóknarinnar gerðu. Einn 

viðmælandinn nefndi að hann hefði óttast það að verða kippt út hreinlega sem hefið 

leitt af sér að viðkomandi hefði ekki lengur fengið að æfa og þar af leiðandi ekki 

fengið að hitta félagana á æfingum. Annar viðmælandinn nefndi að hann hefði ekki 
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viljað segja neinum frá vegna þess að hann hefði ekki viljað sýna neinum sinn 

„veikleika“ og að það hefði mögulega haft í för með færri tækifæri. Þriðji 

viðmælandinn sagðist ekki hafa upplifað það að þurfa að fela veikindi sín en 

viðurkenndi að hún hefið haft sterka þörf fyrir að láta alla halda að allt væri í góðu 

lagi og engin þörf væri á því að hafa neinar áhyggjur. Jafnframt nefndi hún að í 

sálfræðitíma hefði sálfræðingur séð í gegnum ákveðna mynd sem hún reyndi að 

mála upp en þá nefndi sálfræðingur hennar að hún væri „góð að setja upp grímu“ 

sem er einnig í takt við aðrar rannsóknir á geðrænum vandamálum (Embætti 

Landlæknis, 2012a; Gouttebarge, 2014; Gulliver o.fl., 2014; WHO, 2012b). 

Rannsóknir sýna að íþróttafólk stígur síður fram og leitar sér aðstoðar vegna 

geðrænna vandamála í samanburði við almenna borgara. Rannsóknir þessar nefna 

að viðhorf í garð einstaklinga sem glíma við geðræn vandamál sé þar ein stærsta 

hindrunin (Corrigan, 2004; Rüsch o.fl., 2005). Viðmælendurnir þrír nefna allir í 

frásögnum sínum ákveðna fordóma eða ótta við fordóma þótt vert sé að taka skýrt 

fram að sú upplifun var missterk meðal þeirra þriggja, en öll upplifðu þau einhverja 

fordóma eða ótta við fordóma. Í því samhengi nefndu tveir íþróttamennirnir að þeir 

hefðu óttast viðbrögðin og að vera stimplaðir sem veikir eða veikgeðja.  

Útfrá þeim niðurstöðum sem hér eru birtar eru enn hindranir og ákveðin 

óvissa tengd geðsjúkdómum sem getur aftrað þeim einstaklingum sem veikjast að 

leita sér viðeigandi meðferðar. Rannsóknir sýna að íþróttafólk leitar sér síður 

hjálpar og því þyrfti að huga að því að auðvelda íþróttafólki að taka þau 

nauðsynlegu skref í átt að bataferli og heilbrigði með því skoða málið ofan í kjölinn 

og búa til umhverfi þar sem íþróttafólk getur óhikað leitað sér viðeigandi aðstoðar 

í veikindum sínum. Tveir viðmælendur ræddu um að það þyrfti að vera skýrt og 

uppi á borði hvert íþróttafólk gæti leitað sé það að glíma við andleg veikindi.  

Önnur rannsóknarspurningin var svo sett fram með það að leiðarljósi að 

skoða viðhorf íþróttafólksins og starfsmanna íþróttafélaganna varðandi hvort 

nægjanlega vel sé búið að íþróttafólki varðandi andlega þáttinn í íþróttum. 

Rannsóknir sýna að það er mikið álag á íþróttamönnum. Bæði er álagið líkamlegt 

og sálrænt og því þarf að þjálfa og huga að báðum þessum þáttum. Fram kom að 

það þyrftu að vera til staðar úrræði fyrir einstaklinga sem glíma við geðræn 

vandamál innan íþróttafélaganna eða íþróttasamfélagsins. Slíkt væri ekki til staðar 

í dag. Nefndu þeir báðir að það væru ákveðin úrræði við íþróttameiðslum eins og 

tognunum þar sem viðkomandi færi í ákveðið ferli með sjúkraþjálfara, og það væri 
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allt uppi á borði, og ekkert launungarmál og að ákveðnum tíma liðnum myndi 

viðkomandi snúa aftur til æfinga og leiks. Slík úrræði væru ekki til staðar innan 

veggja íþróttafélaganna eftir þeirra bestu vitund og til marks um það nefndi einn 

íþróttamaðurinn að í kjölfar þess að veikindi hans komust upp á yfirborðið höfðu 

margir íþróttamenn haft samband og leitað ráða sem hann taldi merki um að 

einstaklingar vissu ekki alveg hvert þeir ættu að snúa sér. Voru þeir báðir sammála 

um að það væri mikilvægt að íþróttafólk gæti óhikað stigið fram án ótta við að verða 

af tækifærum í kjölfarið eða stimplað sem veikgeðja. Nálgast þyrfti geðræn 

vandamál á sama hátt og íþróttameiðsli eru meðhöndluð innan veggja 

íþróttafélagana. Starfsmennirnir tveir nefndu að íþróttafélögun reyndu að gera sitt 

besta til að sinna sálfræði þættinum í íþróttum. Haldnir væru fyrirlestrar og ef 

grunur væri á að einhver íþróttamaður væri að glíma við vandræði í sálarlífinu eða 

andlega veikindi að þá væri reynt að bregðast við og vísa þá viðkomandi til 

viðeigandi meðferðaraðila. Tekið var fram að það væri hinsvegar kostnaðarsamt að 

nýta þjónustu eins og sálfræðinga eða íþróttasálfræðinga en félögin reyndu að 

fylgjast með og breðgast við þegar mál kæmu upp. Útfrá niðurstöðum þessarar 

rannsóknar tel ég að það sé fótur fyrir því að ekki sé nægjanlega vel búið að 

íþróttafólki varðandi andlega þáttinn í íþróttum. Íþróttfólkið nefndi að það væri 

hægt að gera betur en sýndi því jafnframt skilning að það væri takmarkað hvað 

félög og þjálfarar gætu gert. Fá félög á landinu nýta sér þjónustu íþróttasálfræðinga 

og eins og annar starfsmaðurinn nefndi að þá ætti sálræn færnisþjálfun eða 

„hugarfarsþjálfun“ að vera inni í námskrá félagana. Tel ég að það þurfti að móta 

skýra stefnu um andlega þáttinn í íþróttum. Bæði hvað varðar nýtingu á sálrænni 

færnisþjálfun eða hvaða úrræði standa íþróttafólki til boða sem glímir við andleg 

veikindi. Slík úrræði þurfi að vera öllum opin svo íþróttafólk leitað sér aðstoðar um 

leið og eitthvað bjátar á. 

Þegar skoðað er aðdraganda veikindanna kom í ljós út frá frásögnum 

íþróttafólksins að tveir viðmælendur höfðu svipaða sögu að segja. Bæði sögðu frá 

langvarandi álagi og streitu tengdu námi og íþróttaiðkun. Kom þar fram að á álagið 

hafi á einhverjum tímapunkt verið þeim um of og leiddu að því líkum að álagið hafi 

mögulega verið upphafið. Einn viðmælandinn gat ekki greint mögulegan 

aðdraganda en í ljósi breyttra aðstæðna, sem lýstu sér í formi nýs umhverfis í nýju 

landi, eru vafalaust líkur á því að einhverskonar streita eða álag tengt íþróttaiðkun 
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hafi spilað þar hlutverk. Hinsvegar er vert að taka það fram að ekki er hægt að segja 

til um það með neinni vissu. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða stærra þýði og sjá 

hvort þær frásagnir sem hér eru skrásettar komi einnig fram meðal fleira 

íþróttafólks. Erlendar rannsóknir benda til þess að tíðni geðrænna vandamála sé í 

samræmi við áætlaðar tölur bæði hérlendis og erlendis varðandi geðræn vandamál 

eins og þunglyndi eða kvíða.  

Einnig væri vert að skoða nánar tíðni geðrænna vandamála meðal 

fyrrverandi íþróttafólks útfrá rannsókn Gouttebarge (2012). Takmarkaðar 

rannsóknir liggja fyrir um andlega heilsu íþróttafólks og gætir enn fordóma, 

mismununar, brennimerkingarviðhorfa og sjálfsfordóma gagnvart geðrænum 

vandamálum hérlendis þegar rýnt er í niðurstöður rannsóknarinnar. Útfrá því tel ég 

því brýna þörf á frekari fræðslu um geðræn vandamál í formi fræðslu á 

grunnskólastigum. Samtök eins og Hugarafl hafa haldið kynningar í skólum en ég 

tel að það þurfi ákveðna vitundarvakningu í formi einhverskonar átaks með það að 

leiðarljósi að upplýsa almenning enn frekar um geðsjúkdóma. Einstaklingar með 

geðsjúkdóma hafa verið tengdir við einhverskonar brjálæðinga sem eru 

óútreiknanlegir og geti ekki séð um sig sjálfir svo fáein dæmi um þær rangtúlkanir 

sem finnast meðal almennings séu nefndar (Barney o.fl., 2006; Rüsch o.fl., 2005).  

Gouttebarge lagði til að unnið yrði markvisst að ferilskipulagningu 

íþróttafólks til að gera það betur stakk búið að takast á við lífið eftir að 

íþróttaferlinum lýkur. Tel ég að slíkt hið sama þurfi að vera til staðar hérlendis. 

Þegar ég lagði upp með að framkvæma þessa rannsókn var yfirmarkmið mitt 

að veita dýpri innsýn inn í veruleika íþróttafólks og varpa ljósi á upplifun, einkenni, 

áhrif, bataferlið og það svartnætti sem berjast þarf í gegnum þegar geðræn vandamál 

eru annars vegar. Tel ég út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar að það markmið 

hafi náðst þótt þýðið sem unnið var með sé í lágmarksstærð. Tel ég að rannsókn 

þessi geti lagt grunninn að frekari rannsóknum á viðfangsefninu og jafnframt tel ég 

að þessi rannsókn hafi svarað ákveðnum spurningum sem geti leitt til þess að 

íþróttasamfélagið og samfélagið geti tekið skref í rétta átt. Skref í átt að 

viðhorfsbreytingu gagnvart þeim einstaklingum sem glíma við geðræn vandamál 

og að á endanum verði geðræn vandamál skilgreind eins og hver önnur veikindi eða 

líkamleg meiðsli.  
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Viðauki 1  

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókninni 

Íþróttaiðkun í mótvind og svartnætti: Frásögn íþróttafólks af baráttu sinni við 

geðræn vandamál 

Ég, hef lesið kynningarblað um rannsókn á Íþróttaiðkun í mótvind og svartnætti: 

Frásögn íþróttafólks af baráttu sinni við geðræn vandamál og samþykki að taka 

þátt í henni af fúsum og frjálsum vilja.  

 

Ég geri mér grein fyrir því að þátttaka í rannsókninni felst í því að koma í viðtal 

eins og lýst er á kynningarblaði sem ég hef lesið.  Ég geri mér grein fyrir að þó svo 

að rannsóknargögn verði sett fram á ópersónugreinanlegu formi er möguleiki, 

sökum smæðar þýðisins og stöðu minnar innan hópsins, að á mig séu borin kennsl 

 

Ég geri mér grein fyrir því að ég má draga samþykki mitt til baka hvenær sem er og 

að ég get neitað að svara einstökum spurningum í rannsókninni þótt rannsóknar-

innar vegna sé mikilvægt að öllum atriðum sé svarað samviskusamlega. Ég geri mér 

einnig grein fyrir því að niðurstöðunar verða ekki birtar undir nafni og verða 

ópersónugreinanlegar Ég heimila einnig að niðurstöður rannsóknarinnar birtist í 

fagtímaritum og skýrt verði frá þeim á vísindalegum ráðstefnum. 

 

Mér hefur verið kynnt eðli og umfang þessarar vísindarannsóknar á sérstöku 

kynningarblaði og ég er samþykk/ur þátttöku. 

 

Staður......................................................................Dagsetning................................ 

 

 

Undirskrift....................................................................Sími...................................... 

 

 

Undirskrift umsjónarmanns rannsóknarinnar............................................................. 

 

 

Undirskrift rannsakanda............................................................................................. 

 

 
Kynningablað og upplýst samþykki eru í tvíriti og heldur þú öðru eintakinu.  Hafrún Kristjánsdóttir og Sævar 

Ólafsson veita fúslega frekari upplýsingar um rannsóknina ef þess er óskað. Ef þú hefur spurningar um rétt 

þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til 

Vísindasiðanefndar,. Sími: 551 7100, fax: 551 1444, vefsíða: www.vsn.is 
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Viðauki 2 

 

Viðtalsrammi #1 – Íþróttafólk 

 

 Hverjar eru fyrstu minningarnar þínar tengdar íþróttum?  
Punktar: Upphafið – Ferillinn - Hvernig byrjaði þetta allt saman? 
 

 Hvert stefndir þú? 
Punktar: Atvinnumennska – landslið – nám - vinna 

 

 Getur þú lýst því hvenær þú áttaðir þig á því að þú værir að glíma við 

geðræn vandamál? 
Punktar: Vísbendingar þess efnis – Sjálfsgreining – Rót veikindanna 
 

 Getur þú lýst upplifun þinni á veikindunum?  
Punktar: Almenn lýsing - Upphafið/byrjunin – hæðir vs lægðir – frammistöðuáhrif? 

 

 Hvert leitaðir þú eftir aðstoð vegna veikinda þinna? 
Punktar: Heilbrigðisþjónusta – þjálfari/fjölskylda/vinir/liðsfélagar 

 

 Hvað varð til þess að þú leitaðir aðstoðar? 
Punktar: E-ð ákveðið móment - Stuðningur 

 

 Getur þú lýst upplifun þinni á viðbrögðum i 
Punktar: Jákvæð/neikvæð – Skert samkeppnishæfni – Fordómar/stimplun – Stuðningur 

 

 Getur þú upplýst hvaða hjálparleiðir þú íhugaðir í veikindunum? 
Punktar: Hvers vegna? Taldir þú einhverjar leiðir betri eða verri en aðrar? 

 

 Hvernig upplifðir þú viðhorf fólks  
Punktar: Skilningur/skilningsleysi – Fordómar/stigma/mismunun/útskúfun – Aðhald – Fyrir vs Eftir 

– Liðsfélagar – Fjölskylda - Vinir 

 

 Getur þú lýst því hvernig það var að æfa íþrótt (x oft í viku) og glíma 

samhliða við andleg veikindi? 
Punktar: Sjálfstraust – Sjálfsmat – Frammistaða – Fjarvera/veikindin – Hvaða skýringar  

 

 Upplifðir þú í veikindum þínum einhverjar hindranir sem stóðu í vegi 

fyrir því að þú leitaðir aðstoðar? 
Punktar: Fordómar/stigma/mismunun/samkeppni/stimplun/skortur á þekkingu á veikindum 

 

 Er eitthvað sem þú telur að hægt sé að gera betur hvað varðar andlegt 

heilbrigði íþróttafólks? 
Punktar: Andleg þjálfun – Íþróttasálfræði – Fræðsla frá þjálfara/félaginu – Stuðningur 

 

 Ef þú lítur til baka – er eitthvað sem þú sérð núna en sást etv ekki þá? 
Punktar: Einkenni – hjálparleitun – feluleikur – viðhorf  
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Viðtalsrammi #2 – Starfsmenn íþróttafélaga 

 

 Getur þú lýst starfi þínu?  
Punktar: Hlutverk – ábyrgð – yfirsýn  

 

 Hvernig byrjaðir þú í þessu starfi? 
Punktar: Þjálfa – Starfsmaður félags – upphafið - ferillinn 

 

 Hvert er hlutverk þjálfarans? 
Punktar: Verklag – Vinnureglur - Verklýsing  
 

 Hvaða kosti þurfa þjálfarar að hafa?  
Punktar: Persónulegir / Faglegir – Hvað horfir félagi til – Stjórnendur íþróttafélaga 

 

 Getur þú lýst hugmyndafræði félagsins sem þú starfar hjá? 
Punktar: Afreksstarf vs Tómstundir - Þjónustustig 

 

 Hverjar telur þú helstu kröfurnar sem mæta ungum íþróttamönnum? 
Punktar: Fleiri en ein íþrótt – Félagslíf – Nám – Vinna - Álag 

 

 Hvað telur þú einkenna afreksíþróttafólk? 
Punktar: Persónuleikaeinkenni – forgangsröðun - karakter 

 

 Geðræn vandamál í íþróttum – hver er þín upplifun? 
Punktar: Hafa komið upp tilfelli – Hvaða tilfelli – Hvernig veikindi 

 

 Hver er þín reynsla af geðrænum vandamálum?  
Punktar: Samfélaginu – Íþróttum – Hjálparleitun íþróttafólks 
 

 Getur þú lýst því hvernig viðbrögðum við slíkum málum er háttað? 
Punktar: Einhver verklagsáætlun – trúnaðarmaður 

 

 Telur þú einhverjar hindrarnir standa í vegi fyrir íþróttafólki 

varðandi hjálparleitun? 
Punktar: Viðhorf – fordómar – sjálfsfordómar - feluleikur 
 

 Sálræn færnisþjálfun – hver er þín skoðun? 
Punktar: Notagildi – Sálræni þátturinn (mikilvægur eða ekki?) 

 

 Getur þú lýst því hvað er verið að gera varðandi sálfræna 

færnisþjálfun? 
Punktar: Námskrá – Er verið að gera nóg – Mikilvægt eða ekki 
 

 Hver er þín skoðun á íþróttasálfræði og íþróttasálfræðingum? 
Punktar: Stigma – Notagildi – Nýtir félagið sér þjónustu íþr.sálfræðinga 

 

 

 


