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Útdráttur 

Bakgrunnur: Íþróttameiðsli eru algengur atburður í lífi íþróttafólks og rannsóknir hafa sýnt 

að þeim fer fjölgandi. Þegar atvinnuíþróttamaður lendir í íþróttameiðslum hefur það ekki bara 

líkamleg áhrif heldur einnig mikil sálræn áhrif. Einnig eru þættir í fari íþróttamannsins sem 

geta aukið líkurnar á eða gert hann veikari fyrir íþróttameiðslum. Í þessari ritgerð verður bæði 

skoðuð andleg líðan íþróttafólks eftir íþróttameiðsli og svo hvaða þættir það eru sem auka 

líkurnar á meiðslum. 

Markmið/tilgangur: Markmið rannsóknarinnar er að skoða líðan og upplifun íþróttamanna af 

íþróttameiðslum sem og athuga hvaða helstu sálfræðilegu þættir auka líkurnar á 

íþróttameiðslum. Tilgangur rannsóknarinnar er að vekja athygli á þeim slæmu afleiðingum á 

andlega heilsu, sjálfsmynd og fleira sem fylgja í kjölfar íþróttameiðsla. Með þessari ritgerð 

vilja rannsakendur gera íþróttaþjálfurum, íþróttafélögum og umönnunaraðilum ljóst að andleg 

endurhæfing og sálrænn stuðningur þurfi að skipa meiri sess í endurhæfingarferlinu og að 

áhersla á fyrirbyggjandi meðferðir gegn íþróttameiðslum þurfi að vera meiri. 

Aðferð: Eigindleg aðferðafræði var notuð og djúpviðtöl tekin við fjóra íþróttamenn sem allir 

höfðu lent í íþróttameiðslum.  

Niðurstöður: Eftir íþróttameiðsli tekur við mikið sálrænt áfall hjá íþróttamönnum. Þeir upplifa 

vonleysi og finnst þeir vera útundan og minna metnir heldur en aðrir. Allir fjórir 

viðmælendurnir sögðust hafa upplifað óþægilegar tilfinningar þegar þeir snéru aftur til leiks og 

tveimur af viðmælendunum fannst endurkoman til æfinga og keppni erfiðari heldur en sjálft 

endurhæfingarferlið. Þrír af viðmælendunum upplifðu pressu að koma eins fljótt aftur til æfinga 

og keppni og þeir mögulega gætu. 

Ályktun: Sálræn endurhæfing er jafn mikilvæg ef ekki mikilvægari en líkamleg endurhæfing 

eftir íþróttameiðsli. Fyrirbyggjandi meðferðir geta minnkað líkurnar á íþróttameiðslum. 

Lykilhugtök: Íþróttameiðsli, sálfræðilegir þættir, streita, andleg líðan. 
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Abstract 

Background: Sport injury is a widespread scenario in the life of athletes and research have 

shown that they are increasing. When a professional athlete experiences sports injury, it has 

not only physical effects but also a great psychological impact. Then there are elements in the 

athlete characteristics which can increase the risk or make him more vulnerable for sport 

injuries. In this essay, both the athletes psychological health after sport injury will be examined 

and what factors can increase the risk of injury. 

Objective: The aim of the study is to examine conditions and athletes´s experience of sports 

injury as well as to observe which major psychological factors increase the likelihood of sports 

injuries. The purpose of the study is to draw attention to the bad consequences on mental health, 

self-image, and other things that result from sports injury. With this essay, researchers want to 

make sports coaches, sports clubs and caregivers aware that more emphasis has to be placed 

on mental rehabilitation and psychological support in the rehabilitation process, and that greater 

emphasis should be placed on preventive therapies against sports injuries. 

Methodology: Qualitative methodology was used, and interviews were conducted with four 

athletes who all suffered from sports injuries. 

Results: After a sport injury athletes suffer a great psychological shock. They experience 

hopelessness and feel that they are underprivileged and less valued than others. All four 

interviewees said they had experienced unpleasant feelings when they returned back from the 

injury and two of the interviewees felt the return more difficult than the rehabilitation process 

itself. Three of the interviewees felt pressured to return to the pitch as soon as possible. 

Conclusion: Psycological rehabilitation is as important if not more important than physical 

rehabilitation after sports injury. Preventive strategies can reduce the risks of sports injuries. 

Keywords: Sport injury, psychological factors, stress, mental health  
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Formáli 

Þessi ritgerð er gerð sem 12 ECTS eininga verkefni til B.A. gráðu í sálfræði við félagsvísinda-

svið Háskólans á Akureyri vorið 2019. Umfjöllunarefni rannsóknarinnar eru andlegir þættir 

sem tengjast íþróttameiðslum og síðan er fjallað um þætti sem geta aukið líkur á að 

íþróttamaður meiðist.  

 Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Kjartani Ólafssyni, fyrir afbragðs leiðsögn og gott 

samstarf í gegnum ritgerðarskrifin. Auk þess viljum við þakka prófarkalesara okkar, Haraldi 

Ingólfssyni, sem og viðmælendum okkar sem hjálpuðu okkur að öðlast dýpri skilning á 

umfjöllunarefninu.  

 Að lokum viljum við þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir að styðja við bakið á 

okkur og fyrir að vera til staðar til að aðstoða okkur þegar þurfti.  
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1. Inngangur 
Meiðsli eru stór áhættuþáttur við iðkun íþrótta og geta komið fyrir alla sem stunda íþróttir og 

á öllum aldri. Samkvæmt rannsókn Ekstrand, Hagglund og Waldén verður hver fótboltamaður 

að meðaltali tvisvar sinnum á ári fyrir íþróttameiðslum (2011). Hlutfallslega séð meiðist 

fótboltamaður því að meðaltali 9,4 sinnum fyrir hverjar eitt þúsund klukkustundir af æfingum 

(Waldén, Hägglund og Ekstrand, 2005). Fæstir gera sér grein fyrir hvað íþróttameiðsli geta haft 

margvísleg og mikil áhrif á einstaklinga sem þurfa að gera hlé á íþróttaiðkun eða jafnvel hætta 

alveg vegna alvarlegra meiðsla (Almeida o.fl., 2014; Horn, 2008). Í rannsókn sem Drawer og 

Fuller (2002) gerðu á meiðslum íþróttamanna kom í ljós að íþróttameiðsli eru ein algengasta 

ástæðan fyrir brottfalli úr íþróttum. Samsvarandi niðurstöður úr íslenskri rannsókn (Brynja 

Kristjánsdóttir og Kristín Brynja Gunnarsdóttir, 2008) sem var gerð á brottfalli stúlkna í þriðja 

og fjórða flokki í fótbolta sýndu einnig að íþróttameiðsli eru helsta orsök brottfalls úr fótbolta. 

Um 42% nefndu meiðsli sem ástæðu fyri því að hætta fótboltaiðkun en þar á eftir kom of 

margar æfingar sem 38% nefndu sem ástæðu. Aðrar algengar ástæður voru áhugaleysi og 

lélegur félagsandi. Íþróttameiðsli hafa einnig áhrif á hugræna- og tilfinningalega virkni eins og 

skynjun sársauka, sorg, ótta, reiði og depurð, sem kemur niður á andlegri líðan íþróttafólksins 

(Drawer og Fuller, 2001). Auk þess að hafa neikvæð áhrif á íþróttaferilinn, geta íþróttameiðsli 

haft áhrif á fjárhags- og félagslega stöðu, sem og heilsufar einstaklinga (Horn, 2008; Almeida 

o.fl., 2014). Einnig hafa íþróttameiðsli áhrif á fleiri en þá sem verða fyrir þeim en sem dæmi 

má nefna deild, lið sem leikmaður spilar með, þjálfara og á þá sem standa leikmanninum næst 

(Drawer og Fuller, 2002). Rannsóknir sýna að íþróttameiðsli tengjast frammistöðu liða í 

atvinnumennsku en því fleiri sem eru meiddir innan liðs, því lélegri er frammistaða liðsins 

(Hägglund, Waldén, Magnusson, o.fl., 2013). Auk þess sem það hefur mikil áhrif á liðið að 

hafa meiddan leikmann, getur kostnaðurinn sem hlýst af meðferð orðið mjög hár (Frisch, 

Croisier, Urhausen o.fl., 2009). Í ljósi þess að hlutfall einstaklinga sem lenda í íþróttameiðslum 

er hátt og alls áðurnefnds kostnaðar og neikvæðra áhrifa, eru aðgerðir sem fyrirbyggja 

íþróttameiðsli eitthvað sem vert er að skoða. Áður en gripið er til aðgerða sem eiga að hindra 

íþróttameiðsli er nauðsynlegt að þekkja orsakirnar.  

Sýnt hefur verið fram á að ýmsir sálrænir þættir geti aukið líkurnar á íþróttameiðslum 

(Andersen og Williams, 1988). Samkvæmt Bandura (1997) eru þeir íþróttmenn sem hafa mikla 

trú á eigin getu líklegri til að meiðast en aðrir. Olmedilla og félagar tala um fjóra mikilvæga 

þætti sem tengjast íþróttameiðslum. Þessir þættir eru kvíði, bjargráð, áköf keppnis- og 

áhættuhegðun íþróttamannsins og hversu mikið viðkomandi æfir (Olmedilla, Rubio, Fuster-

https://skemman.is/browse?type=author&value=Brynja+Kristj%C3%A1nsd%C3%B3ttir
https://skemman.is/browse?type=author&value=Brynja+Kristj%C3%A1nsd%C3%B3ttir
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043686/#B66
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043686/#B1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043686/#B1
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Parra, Pujals og García-Mas, 2018). Niðurstöður þeirra sýna einnig kynjamun hvað varðar 

kvíða og streitu í tengslum við íþróttameiðsli. Karlmenn eru þannig líklegri til þess að vera 

með meiri kvíða eftir að þeir meiða sig heldur en fyrir og ef íþróttafólk sem ekki hafði meiðst 

var skoðað voru konurnar kvíðnari en karlarnir. Konur skoruðu hærra í streitu fyrir meiðsli 

heldur en eftir (Olmedilla o.fl., 2018).  

Í þessari ritgerð verður leitað svara við því hvaða áhrif íþróttameiðsli hafa á líf 

fótboltamanna sem stunda atvinnumennsku.  Til þess var rætt við fjóra íslenska fótboltamenn 

sem allir hafa þurft að gera hlé á íþróttaiðkun sinni vegna meiðsla og rýnt í hvernig ýmsir 

sálrænir þættir tengjast annars vegar orsökum og hins vegar afleiðingum íþróttameiðsla.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Hvað eru íþróttameiðsli? 
Samkvæmt FIFA Medical Assessment og Research Centre (sjá Fuller o.fl., 2006) má telja 

íþróttameiðsli sem öll líkamleg umkvörtunarefni sem íþróttamaður hefur fram að færa og eru 

afleiðing af fótboltaleik eða fótboltaæfingu óháð þörf á læknishjálp eða fjarveru frá 

fótboltaiðkuninni. Meiðslin verða því einfaldlega að valda einhverjum skaða og óþægindum 

fyrir einstaklingin. Þau meiðsli sem orsakast annars staðar en á æfingum eða í fótboltaleik eru 

ekki talin með sem íþróttameiðsli. Það þýðir að einstaklingur sem verður fyrir einhverskonar 

slysi á leiðinni til eða frá æfingu telst ekki hafa orðið fyrir íþróttameiðslum. Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur gefið út aðra skilgreiningu á íþróttameiðslum en 

samkvæmt henni má skýra íþróttameiðsli sem vöntun eða afbrigðileika af sálfræðilegri, 

líkamlegri, lífeðlisfræðilegri og líffræðilegri byggingu eða virkni einstaklings (Timpka o.fl., 

2015). Í læknisfræðum hafa orsakaskýringar einblínt á þá þætti sem leiða til minnkunar á 

líkamlegri líffæravirkni (Boorse, 1977). Sambærilegar orsakaskýringar hafa verið notaðar í 

rannsóknum íþróttalæknisfræðinnar til að lýsa innri og ytri áhættuþáttum til að fyrirbyggja 

íþróttameiðsli (Bahr og Krosshaug, 2005). Þessir innri og ytri áhættuþættir sem í rannsóknum 

eru taldir gera íþróttamenn varnarlausa fyrir meiðslum eru líka stundum kallaðir persónuþættir 

og umhverfisþættir (Neely, 1998; Dane, Can, og Karsan, 2002). Það sem fellur undir ytri þætti 

eru þá atriði eins og tegund íþróttar, veðurfar, skóbúnaður og fleira. Innri þættir eru aldur 

íþróttamannsins, kyn, líkamsstærð, vöðvakraftur, persónuleiki, bjargráð íþróttamannsins og 

aðrir lífeðlisfræðilegir og sálrænir eiginleikar (Neely, 1998; Dane, Can og Karsan, 2002). 

 Lysen og Ostyn flokkuðu eðli áverka í grófum dráttum en þeir eru: Tognun í liðbandi 

eða liðamótum, vöðva- og sinaspenna, mar, liðhlaup, beinbrot, sár, opin sár eða skurður, sýking 

eða bólga og heilahristingur (van Mechelen, 1997). 

 Meiðsli sem leiða til þess að leikmaður þurfi læknishjálp eru flokkuð saman í einn flokk 

og meiðsli sem leiða til þess að leikmaður geti ekki tekið fullan þátt í leikjum eða æfingum eru 

flokkuð saman í annan flokk sem tímatapsmeiðsli (Fuller o.fl., 2006). Bráðameiðsli hafa 

skyndileg upptök og þeim fylgja viðeigandi áverkar. Gerður er greinarmunur á milli meiðsla 

vegna ofþjálfunar og bráðameiðsla eða meiðsla sem koma vegna eins staks atviks (Orava, S., 

Leppilahti, J. og Karpakka, J., 1991; Fuller o.fl., 2006). Orsakavaldar ofþjálfunarmeiðsla eru 

frábrugðnir þeim sem valda bráðameiðslum að því leyti að þeir eiga upptök sín í samblandi af 

því að íþróttamaðurinn gerir meira heldur en hann ræður við (e. functional overreaching), 

endurteknum minniháttar eymslum (e. microtrauma) og reglubundnum bataferlum (e. recovery 

periods) (Kenttä, Hassmén, 1998; Nederhof, Lemmink og Visscher, 2006). Meiðsli vegna 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004792314&amp;eid=2-s2.0-0025772475
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003862235&amp;eid=2-s2.0-0025772475
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603916341&amp;eid=2-s2.0-0025772475
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ofþjálfunar hafa orðið algengari með auknum vinsældum tómstundaíþrótta eins og 

hreystiþjálfun (e. fitness training) og hlaupi (van Mechelen, 1997). Þegar kemur að tegundum 

íþróttameiðsla skiptir ennfremur máli hvort um er að ræða endurtekin meiðsli eða ekki. 

Endurtekin meiðsli eru meiðsli af sömu gerð og á sama stað og áður skráð meiðsli. Þau orsakast 

eftir að íþróttamaður er farinn að taka fullan þátt eftir fyrri meiðsli. Íþróttamaður getur einnig 

upplifað aðra þætti heldur en líkamleg meiðsli eins og veikindi, sjúkdóma og geðræn vandamál. 

Líkt og með líkamleg meiðsli geta þessir þættir verið afleiðing af íþróttaiðkuninni og haldið 

íþróttamönnum frá æfingum og keppni. Íþróttamaður getur til dæmis orðið veikur vegna slæms 

veðurfars og geðræn vandamál geta komið upp hjá einstaklingi sem upplifir mikla pressu frá 

þjálfara og liðsfélögum á að standa sig. Hann getur meðal annars upplifað kvíða ef liðsandinn 

í liðinu er lélegur og streitu ef hann veit ekki til hvers er ætlast af honum. Þessir þættir geta 

einnig komið fram í líkamlegum einkennum. Í sumum rannsóknum getur verið viðeigandi að 

skrá þau tilvik en það verður þá að vera gert aðskilið líkamlegum meiðslum (Fuller o.fl., 2006).  

Íþróttir og þjálfun atvinnumanna í fótbolta skipa stóran sess í lífi þeirra og hafa mikil 

áhrif á andlega líðan (van Mechelen, 1997). Það er því mikilvægt fyrir íþróttamann að koma 

eins fljótt aftur til leiks og mögulegt er eftir meiðsli. Tími frá íþróttaiðkuninni er mikilvægur 

sálfélagslegur þáttur og lengd hans gefur nákvæmustu vísbendinguna um afleiðingar 

meiðslanna á einstaklinginn (van Mechelen, 1997). 

 

2.2 Alvarleiki íþróttameiðsla 
Alvarleiki meiðsla er almennt skilgreindur sem fjöldi daga sem hafa liðið frá því að viðkomandi 

meiddist og til þess dags þegar leikmaður getur aftur tekið fullan þátt í æfingum eða 

fótboltaleik. Dagurinn sem íþróttameiðslin áttu sér stað er talinn sem núll og er ekki talinn með 

til að ákvarða alvarleika meiðslanna (Fuller o.fl., 2006). Þar af leiðandi, ef leikmaður meiðist 

og getur ekki tekið fullan þátt þann dag en getur það daginn eftir þá eru íþróttameiðslin flokkuð 

sem tímatapsmeiðsli með núll daga alvarleika (Fuller o.fl., 2006). Schlatmann og fleiri (sjá van 

Mechelen, 1997) ásamt bandaríska íþróttameiðslaskráningarkerfinu (NAIRS) flokkuðu 

alvarleika meiðsla einnig eftir fjölda daga sem íþróttamaðurinn er frá íþróttaiðkuninni en 

minniháttar meiðsli eru vika eða minna, miðlungs alvarleg meiðsli átta dagar til þrjá vikur og 

alvarleg meiðsli eru frá þremur vikum til varanlegs skaða. Einnig hafa verið notaðar aðrar og 

ekki sambærilegar aðferðir við að flokka alvarleika íþróttameiðsla en Galen og Diederiks 

(1990) notuðu hlé eða minnkun á æfingu til að skilgreina alvarleika meiðsla. Í rannsókn þeirra 

voru aðeins 56% af íþróttameiðslum sem voru meðhöndluð í heilbrigðiskerfinu sem leiddu til 

minnkunar eða hlés á íþróttaiðkun og sama má segja um 40% af þeim íþróttameiðslum sem 
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fóru ekki í gegnum heilbrigðiskerfið. Af þessu má ráða að aðeins 50-60% allra íþróttameiðsla 

leiði af sér verulegan missi af íþróttaiðkuninni (van Galen og Diederiks, 1990). Í þeim tilvikum 

sem íþróttameiðsli eru meðhöndluð á sjúkrahúsi eða heilsugæslu hefur ákveðið forval á 

meiðslum átt sér stað, í þeim skilningi að meiðsli sem koma til meðhöndlunar á 

heilbrigðisstofnunum eru að jafnaði í flokki alvarlegra meiðsla (van Mechelen, 1997). Þetta 

gæti leitt til þess að dregin sé upp röng mynd af fjölda íþróttameiðsla og ennfremur ýtt undir 

þann misskilning að íþróttir leiði aðeins af sér alvarleg bráðameiðsli en minna alvarleg meiðsli 

og meiðsli vegna ofþjálfunar gætu orðið útundan. Að þessu verður því að huga í rannsóknum 

þegar á að skoða skráningar íþróttameiðsla hjá heilbrigðiskerfinu. Annar þáttur til að áætla 

alvarleika er eðli áverka, til dæmis hvort um er að ræða beinbrot, sýkingu, mar eða heilahristing 

svo eitthvað sé nefnt. Í rannsókn van Mechelen (1997) er talað um að almennt séu algengustu 

íþróttameiðslin mar eða tognun í neðri útlimum líkamans en það fer auðvitað eftir 

íþróttagreinum, einnig fer það eftir eðli meiðslanna hvort og þá hvernig aðhlynningu þurfi. 

Þriðja leiðin til að áætla alvarleika íþróttameiðsla er eðli og lengd meðferða. Gögn um eðli og 

lengd meðferða henta vel til að segja til um alvarleika áverka og sérstaklega þá hvaða 

heilbrigðisstofnanir koma að meðferðinni og hverrar tegundar hún er. Þessar upplýsingar er 

hægt að nota til að áætla kostnað af læknismeðferðum og bera saman árangur annarra meðferða 

við sambærilegum meiðslum. Í rannsókn sem Loës (1990) gerði var tegund meiðsla og lengd 

sjúkrahúsdvalar eða komu á sjúkrahús nátengd en meðaltal komu á heilsugæslu/sjúkrahús 

vegna íþróttameiðsla almennt var 1,9 skipti á einstakling fyrir hvert meiðsli. Sjúkrahúskomur 

vegna beinbrota voru 3.3 skipti en aðeins 1,1 skipti vegna sára. Niðurstöður voru svipaðar fyrir 

sjúkrahúsdvölina, því alvarlegri sem meiðslin voru því fleiri daga þurftu leikmenn að dvelja á 

sjúkrahúsi. Fjórði þátturinn sem unnt er að skoða er tapaður vinnutími. Það á bæði við þá sem 

hafa atvinnu á íþróttum og þá sem starfa við eitthvað annað. Líkt og kostnaður við 

læknismeðferð þá gefur lengd tapaðs vinnutíma ákveðna vísbendingu um alvarleika meiðsla 

og sérstaklega kostnað fyrir samfélagið (van Mechelen, 1997). Ef horft er á gögn frá 

tryggingafélögum og greiðslur frá samfélaginu til námsmanna, lífeyrisþega, fatlaðra, 

atvinnulausra og embættismanna svo eitthvað sé nefnt þá er hægt að nota sambærileg 

gangasöfn til að bera saman samfélagslegan kostnað íþróttameiðsla við annan samfélagslegan 

kostnað (van Mechelen, 1997). Fimmti þátturinn er varanlegur skaði en sum alvarleg meiðsli 

geta skilið eftir sig varanleg einkenni eins og alvarleg beinbrot, alvarlegir áverkar á liðböndum, 

augnáverkar og mænuskaði. Þessi alvarlegu meiðsli neyða íþróttamanninn til að draga úr 

íþróttaiðkun sinni, finna sér nýja íþrótt eða jafnvel að hætta íþróttaiðkun alveg. Ennfremur 

mætti reyna að mæla samanlagðan kostnað vegna íþróttameiðsla. Samkvæmt Tolpin, Vinger 
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og Tolpin, (1981) er efnahagslegum kostnaði skipt í tvennt, beinan og óbeinan kostnað. Beinn 

kostnaður vísar til þeirrar fjárhæðar sem fer í kostnað við greiningu, læknismeðferðir, 

komugjöld, lyf, myndatökur og fleira. Hins vegar er óbeinn kostnaður svo allur tilkostnaður 

sem hlýst af minnkaðri framleiðni sem verður þegar vinnutími og sérfræðiþekking tapast vegna 

íþróttameiðsla. Einnig er hægt að skipta félagslegum kostnaði í tvennt eða mælanlegan og 

ómælanlegan kostnað. Mælanlegur kostnaður er til dæmis tryggingar og önnur fjárútgjöld en 

ómælanlegur kostnaður eru allir þeir neikvæðu sálfélagslegu þættir sem einstaklingur og 

fjölskylda hans verða fyrir í kjölfar íþróttameiðsla. Dæmi um þessa skaðlegu sálfélagslegu 

þætti eru efnahagslegt ósjálfstæði, minnkuð virðing eða staða í samfélaginu eða félagsleg 

einangrun (van Mechelen, 1997).  

 

2.3 Orsakir íþróttameiðsla 
Eins og áður hefur verið nefnt er áhættuþáttum fyrir íþróttameiðsli skipt upp í tvo meginflokka 

sem síðan má svo greina niður í marga undirflokka. Þessir tveir flokkar eru innri áhættuþættir 

og ytri áhættuþættir (Neely, 1998). Í þessari rannsókn verður aðallega talað um þá sálrænu 

þætti sem geta valdið íþróttameiðslum og flokkast þeir þá undir innri áhættuþætti. Hins vegar 

er margt sem getur aukið líkurnar á að íþróttamenn verði fyrir meiðslum og því er hér einnig 

stuttlega rætt um aðra áhættuþætti, svo sem umhverfisþætti, kynjamun og fleira.  

Fótbolti er íþrótt sem felur í sér fjölda ófyrirsjáanlegra hreyfinga, en leikmenn eru sífellt 

að breyta á milli athafna sem krefjast mismikillar ákefðar (Bradley og Ade, 2018). Einn af þeim 

þáttum sem er talinn auka líkurnar á því að fótboltamaður meiðist er hversu mikinn spiltíma 

hann fær (Martín-García, Diaz, Bradley, Morera og Casamichana, 2018). Til að forðast meiðsli 

þurfa þeir leikmenn sem fá mikinn spiltíma á góðum endurheimtaræfingum að halda eftir leiki. 

Aftur á móti þurfa þeir sem fá lítinn spiltíma æfingar sem samsvara sömu ákefð og er í leikjum, 

til að halda í við liðið (Owen, Djaoui, Newton, Malone og Medes, 2017). Niðurstöður 

rannsóknar Martín-García og félaga gaf til kynna neikvæðar afleiðingar þess að fá lítinn 

spiltíma (2018). Leikmenn sem eru vanir að sitja á bekknum og fá lítinn spiltíma eru verr 

undirbúnir þegar þeim er síðar gefið tækifæri til að spila meira. Ástæðan liggur í töpuðum 

tækifærum til bæta eða halda í líkamlegt atgervi. Hlaupageta þeirra leikmanna sem spila 

megnið af leikjum liðsins getur verið í kringum 40% betri en þeirra sem spila lítið. Því er 

mikilvægt að æfingarnar daginn eftir leik samsvari þeirri ákefð sem var í leiknum, fyrir þá 

leikmenn sem spiluðu lítið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu aftur á móti að þær samsvara 

einungis 37% af hlaupum af hárri ákefð og 29% af sprettum sem eru teknir í leik. Því aukast 
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líkurnar á að þeir leikmenn meiðist sem hafa ekki fengið mikinn spiltíma þegar viðkomandi fá 

svo skyndilega tækifæri (Martín-García o.fl., 2018).  

Árið 1988 komu Andersen og William fram með streitulíkan sem heitir Stress and 

Injury Model. Ivarsson og fleiri (2017) sögðu þó að líkanið sé háð mörgum takmörkunum og 

að þeir geri ekki grein fyrir umhverfis- eða tilfinningaþáttum fyrir utan streituviðbrögð. Hins 

vegar eru margir umhverfisþættir sem geta aukið líkurnar á íþróttameiðslum, sem dæmi má 

nefna veður, sleipan völl, skóbúnað og fleira. Sálræn og líkamleg þreyta geta einnig aukið 

líkurnar á meiðslum og meðal annars hegðun íþróttamannsins eins og það að sofa ekki nóg, 

hugsa ekki nægilega vel um sig og hunsa streituvalda. Wiese-Bjornstal (2010) segir einnig frá 

í grein sinni að ýmis hegðun geti valdið íþróttameiðslum eins og áhættuhegðun og sú hegðun 

að stunda óhóflega mikla þjálfun eins og kannski íþróttamenn með fullkomnunaráráttu gætu 

gert. Sálrænir sjúkdómar eins og átröskun gætu einnig ýtt undir líkurnar á að meiðast og 

rannsóknir hafa sýnt að taugafræðileg virkni eftir til dæmis heilahristing eða annan heilaskaða 

getur aukið líkurnar á íþróttameiðslum. Það gæti verið vegna minnkunar á hugrænni virkni og 

skorts á vöðvastýringu og samhæfingu. 

Hlutfall meiðsla meðal íþróttamanna er því miður hátt en gerður hefur verið fjöldi 

rannsókna til að kanna hvort munur sé á meiðslum á milli kynjanna. Flestar þeirra hafa sýnt 

fram á lítil eða engin tengsl milli tíðni eða alvarleika meiðsla og kyns (Dane, Can, Gürsoy og 

Ezirmik, 2004; Sallis, Jones, Sunshine, Smith og Simon, 2001). Sá hluti líkamans sem er 

algengast að íþróttamenn meiðist á eru fótleggirnir og því ætti að leggja áherslu á að styrkja 

neðri hluta líkamans til að minnka tíðni meiðsla (Dane o.fl., 2004). Einn helsti munurinn á 

kynjunum sem rannsóknir hafa sýnt fram á er algengi meiðsla á fremra krossbandi (ACL), en 

þar meiðast konur mun fremur (Arendt og Dick, 1995; Sallis o.fl., 2001). Auk þess glíma konur 

frekar við meiðsli á mjaðmasvæðinu, sem og neðri hluta fótleggja og öxlum. Það er aftur á móti 

algengara að karlar þjáist af meiðslum í lærvöðvum (Sallis o.fl., 2001). Almennt eru þó 

algengustu íþróttameiðslin á ökkla eða hné og þá í meirihluta tognanir eða slit (DeHaven og 

Linter, 1986). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða muninn á þeim bjargráðum sem 

íþróttafólk kýs að nota þegar það lendir í íþróttameiðslum, en sá munur er skoðaður bæði út frá 

kyni og andlegri seiglu þeirra. Niðurstöður rannsóknar Andrews og Chen (2014) gefa til kynna 

að karlar hafi meiri andlega seiglu en konur. Þeir séu því betur í stakk búnir til að takast á við 

íþróttameiðsli. Þar að auki eru þeir að jafnaði með betra sjálfsálit og nota betri bjargráð. Þeir 

eiga auðveldara með að einbeita sér að ákveðnum verkefnum á meðan konur eru líklegri til að 

láta meiðsli hafa þau áhrif á sig að þær hætti. Í rannsókn sem var gerð á keppnisfólki í 

fimleikum kom í ljós að konurnar væru með meiri áhyggjur, óvissari, þreyttari, ráðvilltari og 
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væru með minna sjálfstraust heldur en karlarnir og því veikari fyrir íþróttameiðslum (Kolt og 

Kirkby, 1994). 

 

2.3.1 Trú á eigin getu  

Einn af þeim þáttum sem fólki þykir gjarnan gott að tileinka sér er trú á eigin getu. Það var 

Albert Bandura (1997) sem einna fyrstur setti fram kenninguna um trú á eigin getu (e. self-

efficacy), en hann lýsir henni sem formi sjálfstrúar sem hefur áhrif á hvernig fólki líður og 

hvernig það hugsar, hvetur sig áfram og hagar sér dags daglega. Þetta getur haft áhrif á hversu 

mikilli áreynslu fólk beitir við athafnir, hvaða athafnir það kýs og hversu mikla þrautseigju það 

hefur. Ákvörðunartaka spilar mikilvægt hlutverk í íþróttum líkt og fótbolta, þar sem hver 

einasta sekúnda í leiknum kallar á sífelldar ákvarðanir. Einn af þeim þáttum sem hefur áhrif á 

hversu góðar og skýrar ákvarðanir fólk tekur er trú á eigin getu. Gefum okkur að í einum 90 

mínútna leik í fótbolta séu teknar í kringum 2500 snertingar á boltann. Þá er nokkuð augljóst 

að hver einasta ákvörðun getur skipt miklu máli. Ef einstaklingur hefur mikla trú á eigin getu 

eru líkurnar á góðri ákvörðun meiri. Það sýndu niðurstöður rannsóknar Hepler (2016), en trú á 

eigin getu sýndi þar marktækt og raunhæft forspárgildi á gæði fyrstu ákvörðunartöku, 

lokaákvörðunartöku sem og öryggi einstaklinga til að taka lokaákvörðunina. Þar að auki hélt 

Bandura (1997) því fram að trú á eigin getu væri sérstaklega mikilvæg þegar einstaklingur er 

undir tímapressu og mikið liggur undir.  

Trú á eigin getu hjálpar okkur að takast á við ýmsar daglegar athafnir og ýtir undir að 

við setjum okkur markmið. Þar af leiðandi gerir hún okkur líklegri til þess að ná árangri. Þegar 

kemur að íþróttum og hreyfingu hafa karlar oftar en ekki meiri trú á eigin getu en konur. Það 

er þó enginn munur á aldurshópum. Trú á eigin getu hefur verið tengd við hversu oft og hversu 

lengi í einu fólk stundar hreyfingu og það undirstrikar mikilvægi þess að hafa trú á eigin getu, 

því einstaklingar sem hafa sterka trú á eigin getu eru líklegri til að stunda hreyfingu oftar og 

lengur í hvert skipti. Þar sem karlar hafa meiri trú á eigin getu stunda þeir almennt meiri 

hreyfingu. Þegar einstaklingar lenda í mótlæti eru það karlarnir sem eru líklegri til þess að halda 

áfram að hreyfa sig. Fræðimenn hafa lengi vel leitað að ástæðu sem skýrir þennan mun, en 

margar kenningar hafa komið fram þar sem talið er að aðal munurinn á kynjunum sé að karlar 

séu oftar með jákvæðara viðhorf til hreyfingar og hreyfi sig því frekar (Hutchins, Drolet og 

Ogletree, 2010).  

Gerðar hafa verið rannsóknir til að skoða áhrifin á hversu lengi fólk hefur stundað 

íþróttir, í tengslum við trú á eigin getu. Í íslenskri rannsókn kom fram að því lengur sem 

einstaklingar hafa stundað hreyfingu, því meiri trú hafi þeir á eigin getu (Ellen Rut 
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Baldursdóttir, 2014). Ennfremur hefur Albert Bandura (1997) haldið því fram að þeir 

einstaklingar sem hafa sterka trú á eigin getu séu líklegri en aðrir til þess að setja sér krefjandi 

markmið, leggja sig alla fram og halda fast í skuldbindingar, þrátt fyrir mótlæti. Af þeim sökum 

eru þeir líklegri en aðrir til þess að lenda í íþróttameiðslum, þar sem þeir setja sér meiri kröfur 

og leitast í erfiðari verkefni (Llewellyn og Sanchez, 2008). Þetta er stutt af niðurstöðum 

McCaffrey, Marzik og Klassen (2014), en þær sýndu þar að auki að fylgni væri milli trúar á 

eigin getu og bæði hversu alvarlegum meiðslum íþróttafólk lenti í og hversu hrætt það var að 

meiðast aftur síðar.   

 

2.3.2 Þunglyndi 

Þunglyndi er ein algengasta geðröskunin í heiminum og er talið að um 12-15 þúsund 

Íslendingar þjást af þunglyndi ár hvert (Landlæknir, 2012). Þunglyndi er einnig einn af þeim 

þáttum sem getur haft áhrif á líf íþróttamanna. Gerð var rannsókn til að kanna tíðni og áhrif 

þunglyndis á íþróttafólk. Niðurstöður leiddu í ljós að um 15% íþróttamanna þjást af 

þunglyndi (Nixdorf, Nixdorf, Hautzinger og Beckmann, 2013). Það segir okkur að um það bil 

einn af hverjum sjö íþróttamönnum sé að glíma við vandann. Almennt er hlutfall kvenna með 

þunglyndi hærra en hjá körlum (Wolanin, Gross og Hong, 2015). Talið er að íþróttameiðsli geti 

haft þær afleiðingar að íþróttamenn þrói með sér þunglyndi. Það sýndu niðurstöður rannsóknar 

Brewer og Petrie en þeir rannsökuðu 916 fótboltamenn í háskólafótbolta í Bandaríkjunum. Þeir 

fótboltamenn sem höfðu lent í íþróttameiðslum á sama keppnistímabili og könnunin var gerð, 

skoruðu marktækt hærra á kvarða fyrir þunglyndi en þeir sem höfðu ekki lent í íþróttameiðslum 

á keppnistímabilinu (Junge og Fedderman-Demont, 2016). Þetta studdu niðurstöður Leddy, 

Lambert og Ogles, en niðurstöður þeirra sýndu að í kjölfar íþróttameiðsla sýndi 51% 

íþróttamanna frá mildum til verulegra þunglyndiseinkenna samkvæmt Beck Depression 

Inventory (BDI) kvarðanum (1994). Íþróttafólk glímir við ýmsa fylgifiska þunglyndis en 

algengt er að upplifa vonleysi gagnvart íþróttinni sinni, vera með lágt sjálfsálit, virkni á 

æfingum og leikjum hnignar og almenn frammistaða í íþróttinni versnar (Wolanin, Gross og 

Hong, 2015). Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir sem sýna fram á orsakatengsl milli 

þunglyndis og íþróttameiðsla en mikið hefur verið rannsakað og margar niðurstöður leiða í ljós 

að íþróttamenn sýni aukið þunglyndi eftir íþróttameiðsli. Því er þunglyndi meira tengt við 

afleiðingu íþróttameiðsla heldur en við orsök (Smith o.fl., 1993; Appaneal, Levine, Perna og 

Roh, 2009). Ein rannsókn sem skoðaði atvinnuíþróttamenn fyrir og eftir meiðsli gaf til kynna 

að konur upplifðu meira þunglyndi fyrir meiðsli heldur en eftir en þær niðurstöður voru ekki 

marktækar (Olmedilla, Ortega, Robles-Palazón, Salom og García-Mas, 2018).  
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2.3.3 Kvíði 

Í rannsókn sem var gerð í Kanada af þeim Lavallée og Flint (1996) var skoðað 55 manna úrtak 

af karlmönnum sem spiluðu annars vegar fótbolta (42 karlmenn) og ruðning (13 karlmenn). 

Þar kom í ljós að keppniskvíði og kvíði/spenna sem skap tengdust tíðni íþróttameiðsla, en reiði, 

kvíði/spenna og almennt neikvætt skap tengdust alvarleika meiðsla. Þeir íþróttamenn sem 

sýndu mikinn keppniskvíða skoruðu einnig hærra í spennu/kvíða, reiði og í neikvæðu skapi. 

Meira almennt neikvætt skap getur einnig átt þátt í að auka vöðvaspennu og bæði líkamlega og 

andlega þreytu og þannig ýtt undir sambandið á milli andlegrar streitu og líkamlegra meiðsla. 

Það kom í ljós að félagslegur stuðningur var verulega neikvætt tengdur kvíða og spennu. Því 

ánægðari sem íþróttamennirnir voru með félagslegan stuðning sinn því mun minni spennu og 

kvíða upplifðu þeir. Því má segja að félagslegur stuðningur minnki óbent tíðni íþróttameiðsla. 

Þessar niðurstöður eru mikilvægar fyrir þjálfara til að koma auga á íþróttamenn sem búa yfir 

þessum sálfræðilegu þáttum þar sem þeir gera þá veikari fyrir íþróttameiðslum. Einnig geta 

íþróttaþjálfarar þá leiðbeint þessum íþróttamönnum eða bent þeim á að sækja sér aðstoð og 

nota fyrirbyggjandi aðferðir til að minnka þessa neikvæðu þætti. Dæmi um sálfræðilegar 

fyrirbyggjandi aðferðir sem ef til vill myndu henta vel er hugræn endurskipulagning og að 

kenna íþróttamönnum slökun og hugsunarhömlun (Lavallée og Flint, 1996). Rannsókn var gerð 

á 115 keppnisfimleikamönnum þar sem var mælt ástand skaps og keppniskvíða. Niðurstöður 

sýndu að það sem hafði besta forspárgildið til að greina á milli þeirra sem hefðu fengið fern 

íþróttameiðsli eða meira og þeirra sem voru með færri en fern meiðsli voru kvíði, áhyggjur og 

þreyta. Þeir sem höfðu oftar lent í íþróttameiðslum voru þreyttari, áhyggjufyllri og 

skoruðu hærra á kvíðaskala. Aukinn kvíði er sagður bæði vera orsök og afleiðing 

íþróttameiðsla (Kolt og Kirkby, 1994). Það er rökrétt að iðkandi sem hefur orðið fyrir 

íþróttameiðslum, þjáðst af miklum sársauka, vonbrigðum og minnkun í frammistöðu, muni 

mögulega upplifa aukinn kvíða við það að koma aftur til leiks (Levleva og Orlick, 1991). 

Í rannsókn gerð af Rex og Metzler (2016) var leitast við að þróa kvarða til að mæla 

kvíða fyrir íþróttameiðsli (SIAS) með bæði leitandi og staðfestandi þáttagreiningu. Upp komu 

sjö túlkanlegir þættir. Þessir þættir voru (taldir upp í stærðarröð): kvíði fyrir sárauka, kvíði fyrir 

að missa íþróttahæfni, kvíði fyrir að meiðast aftur, kvíði fyrir skaddaðri sjálfsmynd, kvíði fyrir 

að veita einhverjum mikilvægum vonbrigðum, kvíði fyrir neikvæðu viðhorfi annarra og kvíði 

fyrir því að missa félagslegan stuðning. Það að kvíði fyrir sársauka, að missa íþróttafærni og 

að meiðast aftur hafi skorað hæst á skalanum fyrir kvíða fyrir íþróttameiðslum kemur ekki á 

óvart. Því í grunninn eru íþróttameiðsli líkamlegt vandamál og þessi þrjú atriði lýsa 

líkamlegum afleiðingum íþróttameiðsla vel.  
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2.3.4 Streita 

Þátttöku í keppnisíþróttum fylgir í mörgum tilvikum mikið líkamlegt álag með þeim 

afleiðingum að tíðni meiðsla er mikil (Pargman, 2007). Einn af þeim sálfræðilegu þáttum sem 

getur haft áhrif á líkur þess að einstaklingur verði fyrir íþróttameiðslum er streita. Andersen og 

William (1988; 1998) settu fram áðurnefnt Stress and Injury Model en niðurstöður þeirra benda 

til þess að streita geti aukið líkur á meiðslum. Streita er viðbragð líkamans við krefjandi 

aðstæðum sem veldur því að vöðvar líkamans spennast upp. Williams og Andersen (1988) 

sögðu að vegna streitu yrði minnkun í hugrænum-, tauga- og skynferlum og viðbragðstími yrði 

lengri vegna þess að leikmaður er ekki með fulla athygli og bregst ekki  við aðstæðubundnum 

vísbendingum. Auk þess hamlar hún samhæfingu og sveigjanleika hreyfinga, þrengir 

sjónsviðið sem svo skerðir yfirborðskenndar útlægar upplýsingar og veldur truflun. Hver og 

einn íþróttamaður bregst við streitu á mismunandi hátt en samkvæmt líkaninu eru það þrír 

þættir sem stjórna þeim viðbrögðum: persónuleiki íþróttamannsins, saga hans af streitu og 

bjargráð hans við henni. Þessir þrír þættir geta síðan annað hvort aukið eða minnkað líkurnar á 

að íþróttamenn verði fyrir meiðslum (Olmedilla o.fl., 2018).  

Gerð var sænsk rannsókn á 108 fótboltamönnum á framhaldskólaaldri. Meiðsli voru 

skráð af þjálfurum og fimm mismunandi sálfélagslegir spurningalistar notaðir. Niðurstöðurnar 

gáfu til kynna fjóra mikilvæga þætti sem saman geta skýrt 23% af tíðni meiðsla. Þessir fjórir 

þættir eru streita sem fylgir lífsviðburðum, líkamleg kvíðaeinkenni, vantraust og árangurslaus 

bjargráð til að takast á við hlutina. Þessar niðurstöður passa vel inn í streitulíkan Andersen og 

Williams (Johnson og Ivarsson, 2009) en flokkarnir þeirra voru eins og kom fram hér áður, 

persónuleiki íþróttamannsins, saga hans af streitu og bjargráð hans við henni.  

Persónuleiki getur haft áhrif á hvaða aðstæður íþróttamaður telur streituvaldandi 

(Petrie, 1993). Sem dæmi má nefna jákvætt samband á milli tíðni íþróttameiðsla og 

persónuleikaeinkenna eins og kvíða, þrautseigju, innri stjórnrótar og ytri stjórnrótar, 

keppniskvíða og afrekshvatar (Williams og Andersen, 1998). Einnig fann Pedersen (2007) 

samband á milli skynjaðrar áhættu fyrir íþróttameiðslum og uppsafnaðrar árásarhvatar. Margar 

rannsóknir gefa skýrt til kynna jákvætt samband íþróttameiðsla og hás streitustigs (Patterson 

o.fl., 1998; Maddison og Prapavessis, 2005) og það sama má segja um þegar íþróttamaður 

gengur í gegnum breytingar í lífinu (Hardy og Riehl, 2010). Nánar tiltekið uppgötvuðu 

Andersen og Williams (1998) að stress vegna lífsviðburða, daglegur kvíði og saga fyrri meiðsla 

virðist vera þættir sem eru sérstaklega tengdir orsökum meiðsla. Þeir skoðuðu svo kerfisbundið 

40 rannsóknir og fundu út að í 85% tilvika fundu rannsóknirnar fylgni milli streitu vegna 

lífsviðburða og íþróttameiðsla (2007). Saga íþróttamanns af streitu byggist á lífsviðburðum 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043686/#B49
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hans, sem ýmist hafa jákvæð eða neikvæð áhrif. Í samanburði við íþróttamenn sem voru án 

meiðsla höfðu neikvæðir lífsviðburðir meiri áhrif á meidda íþróttamenn (Cryan og Alles, 

1983). Því má álykta að íþróttamenn sem eru meiddir eigi erfiðara með að takast á við neikvæða 

lífsviðburði og að þeir hafi meiri áhrif á þá. Í rannsókn Thompson og Morris (1994) kom í ljós 

að ef íþróttamaður hefur lent í slæmum lífsviðburðum á síðustu 12 mánuðum, líkt og að missa 

vin eða fjölskyldumeðlimur greinist með krabbamein, eru meiri líkur á að hann verði fyrir 

meiðslum og töldu þeir að sennilega væri skýringin á því skortur á athygli. Margar rannsóknir 

styðja þessi tengsl milli lífsviðburða einstaklinga og líkur þeirra á að lenda í íþróttameiðslum 

(Cryan og Alles, 1983; Passer og Seese, 1983). 

Þegar íþróttafólk er að takast á við erfiða lífsviðburði, líkt og meiðsli, eru bjargráð þess 

mikilvægur hlekkur. Íþróttamaður sem hefur veik eða jafnvel engin bjargráð, sem og lítinn sem 

engan félagslegan stuðning, er líklegri til að lenda í meiðslum sökum streitu (Smith, Ptacek og 

Smoll, 1992). Samkvæmt Andersen og Williams (1988) aukast líkurnar á meiðslum eftir því 

sem bjargráð íþróttamanna verða veikari og færri. Aðrar niðurstöður sýna aftur á móti engin 

tengsl þar á milli (Rider og Hicks, 1995). Félagslegur stuðningur í gegnum neikvæða 

lífsviðburði er mikilvægt bjargráð sem hefur dempandi áhrif og getur því minnkað líkurnar á 

að lífsviðburðurinn leiði til íþróttameiðsla (Hardy, Richman og Rosenfeld, 1991). 

 

2.4 Afleiðingar íþróttameiðsla 
Endurhæfingarferli íþróttamanna er mismunandi á milli einstaklinga og tekur mislangan tíma. 

Það eru ýmsir þættir sem ýmist flýta fyrir eða hægja á endurhæfingarferlinu og getur íþróttafólk 

tileinkað sér marga sálfræðilega þætti eftir að hafa gengið í gegnum slíkt ferli. Auk þess eru 

ýmsir sálfræðilegir þættir sem geta spáð fyrir um og komið í veg fyrir íþróttameiðsli. Enn í dag 

er algengt að aðaláherslan í endurhæfingu sé á líkamlega þáttinn, á meðan það er gjarnan horft 

framhjá andlega þættinum. Báðir spila þeir þó mikilvægt hlutverk í endurhæfingunni (Masten 

o.fl., 2014). Það hversu fljót við erum að jafna okkur á líkama og sál þarf ekki endilega að 

haldast í hendur, en oft á tíðum tekur það lengri tíma að jafna sig á sálfræðilega þættinum og 

getur það í sumum tilfellum hægt á líkamlegum bata endurhæfingarferlisins (Louder, 2001). 

Einstaklingur sem er búinn að ná fullum líkamlegum bata eftir endurhæfingu, en ekki fullum 

andlegum bata, afkastar gjarnan minna í íþrótt sinni en hann gerði fyrir meiðslin. Þessir 

einstaklingar eiga oft erfitt með að aðlagast lífi hins meidda íþróttamans og skortir oft og tímum 

hvatningu til þess að ná framförum, sem veldur því að bataferlið lengist. Þar að auki eru þeir 

einstaklingar líklegri til að meiðast aftur eftir að þeir byrja að æfa aftur (Masten o.fl., 2014). 

Samkvæmt Brewer (1998) er hvatning einmitt einn af þeim þáttum sem hefur hvað mest áhrif 
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á gengi bataferlis. Burtséð frá því hversu góð endurhæfingin sjálf er, verður árangurinn ekki 

jafn góður og hraður án hvatningarinnar. Ástæðan er sú að einstaklingur sem fær sterka 

hvatningu er líklegri til að sinna æfingum endurhæfingarinnar á samviskusaman hátt, sem og 

er líklegri til að ráða við ýmsa þætti sem geta komið upp í endurhæfingarferlinu líkt og verki, 

leiða eða hindranir (Taylor og Taylor, 1997).  

 Niðurstöður rannsókna Masten o.fl. (2014) gáfu til kynna að árangur sálfræðilegrar 

endurhæfingar gæti verið talsverður, þrátt fyrir að vera mismunandi milli einstaklinga. 

Niðurstöðurnar sýndu að einstaklingar sem fóru í gegnum sálrænt endurhæfingarferli eftir að 

hafa meiðst á hné upplifðu minni kvíða, aukningu í tilfinninganæmni og meiri trú á eigin getu. 

Þeir tileinkuðu sér samt sem áður að vera gjarnir á að gera mikið úr hlutunum, það er að segja 

að halda að eitthvað sé mun verra en það er (Masten o.fl., 2014). Segjum sem svo að 

einstaklingur hafi áður slitið krossband og lendi síðar í samstuði þar sem hann fær högg á hnéð. 

Út frá reynslu sinni í gegnum meiðslin, getur þessi einstaklingur tileinkað sér þann 

hugsunarhátt að halda að höggið hafi verri afleiðingar en það raunverulega hefur líkt og að 

halda að hann hafi slitið krossband aftur.   

 Afleiðingar íþróttameiðsla eru talsverðar, bæði á líkama og sál. Í mörgum tilfellum 

valda meiðsli ýmis konar sálrænni vanlíðan hjá íþróttafólki, en þá upplifir íþróttafólkið 

óþægilegar tilfinningar sem hefur áhrif á hvernig það tekst á við daglegar athafnir (Cramer og 

Perna, 2000). Mjög margar rannsóknir styðja þá tilgátu að íþróttafólk sem verður fyrir 

meiðslum upplifi ýmsar skapsveiflur. Algengustu andlegu óþægindi sem fylgja í kjölfar þess 

að einstaklingur lendir í íþróttameiðslum eru þunglyndi og reiði (Smith o.fl., 1993; Leddy, 

Lambert og Ogles, 1994). Þar að auki er algengt að fólk upplifi kvíða, bæði á meðan á 

endurhæfingarferlinu stendur og eftir að snúið er aftur til æfinga (Cramer og Perna, 2000). 

Þessir fylgifiskar íþróttameiðsla eru allir heldur neikvæðar sálrænar upplifanir. Þjálfarar 

atvinnumanna í fótbolta eiga það til að taka ekki eftir þessum sálfélagslegum þáttum sem 

tengjast íþróttameiðslum og bata leikmannsins og því er mikilvægt að þeir fái viðeigandi 

fræðslu um þessa þætti til þess að þjálfun leikmannanna verði áhrifaríkari. Í könnun sem var 

gerð á löggiltum íþróttaþjálfurum, með öðrum orðum ATCs hæfni, kom í ljós að 75% af þeim 

höfðu ekki aðgang að sálfræðingi (Cramer og Perna, 2000). 

Hugarþjálfun er ein leið til að hjálpa íþróttafólki að ná sér fyrr af meiðslum (Ogilvie og 

Taylor, 1993). Þegar einstaklingur stundar hugarþjálfun notar hann hugann og skilningarvitin 

fimm: sjón, heyrn, bragð, lykt og snertingu. Hann ímyndar sér að hann sé í einhverjum 

ákveðnum aðstæðum í íþrótt sinni og notar skilningarvitin til að gera þessar aðstæður sem 

raunverulegastar. Þá er einstaklingurinn að virkja sömu vöðvastarfsemi og ef hann væri að 
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framkvæma æfinguna í raun og veru (Weinberg og Gould, 2015). Eftir ferilslok upplifa 

íþróttamenn sig gjarnan berskjaldaða og þá getur hugarþjálfunin hjálpað einstaklingnum að 

líða betur og sigrast á missi ánægju lífsins sem fylgdi íþróttaiðkuninni (Ogilvie og Taylor, 

1993). Rannsóknir hafa almennt sýnt að með jákvæðum hugsunum og þá sérstaklega gagnvart 

bataferlinu, sé hægt að flýta fyrir endurkomunni (Levleva og Orlick, 1991). 

  

2.5 Helstu niðurstöður fyrri rannsókna 
Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður fyrri rannsókna má sjá að ýmsir sálrænir þættir 

geta haft áhrif á íþróttamenn og líkurnar á því að þeir meiðist. Auk þess eru íþróttamenn gjarnir 

á að upplifa vanlíðan á borð við streitu, kvíða og þunglyndi í kjölfar meiðsla. Talið er að 

fótboltamaður verði fyrir meiðslum að meðaltali tvisvar sinnum á ári (Ekstrand o.fl., 2011) og 

meiðsli er ein algengasta ástæða fyrir brottfalli íþróttamanna úr íþróttum (Drawer og Fuller, 

2002). Ýmsir áhrifaþættir geta aukið líkurnar á að íþróttamaður meiðist, en þeim hefur verið 

skipt í innri og ytri þætti (Bahr og Krosshaug, 2005). Íþróttameiðslum hefur síðan verið skipt 

niður í bráðameiðsli og meiðsli vegna ofþjálfunar (Orava o.fl., 1991; Fuller o.fl., 2006). 

Alvarleiki þeirra er meðal annars reiknaður út frá fjölda daga sem íþróttamaðurinn er frá 

íþróttaiðkuninni (van Mechelen, 1997; Fuller o.fl., 2006). Mikil trú á eigin getu eykur líkur á 

meiðslum og eru karlar oftar með meiri trú á eigin getu en konur. Þeir æfa því meira, setja sér 

háleitari markmið og eru líklegri til að gera meira en þeir raunverulega geta sem gerir þá líklegri 

til að meiðast (Hutchins o.fl., 2010; Bandura, 1997). Í keppnisíþróttum fylgir oft mikil streita 

en hún getur aukið líkurnar á því að íþróttamenn meiðist, meðal annars með því að skerða 

athygli leikmanns og hamla samhæfingu og sveigjanleika hreyfinga (Andersen og Williams, 

1988). Íþróttamenn bregðast aftur á móti mismunandi við streitu, líkt og aðrir, en þessi 

viðbrögð íþróttamannanna hafa mikil áhrif á líkurnar á meiðslum (Olmedilla o.fl, 2018). 

Aukinn kvíði er sagður bæði vera orsök og afleiðing íþróttameiðsla og geta íþróttamenn einnig 

upplifað kvíða þegar að þeir byrja að æfa aftur (Kolt og Kirkby, 1994; Cramer og Perna, 2000). 

Lögð er meiri áhersla á að þunglyndi sé afleiðing íþróttameiðsla heldur en orsök (Leddy o.fl., 

1994). Félagslegur stuðningur getur óbeint minnkað líkurnar á að íþróttamaður meiðist þar sem 

þeir íþróttamenn sem finna fyrir félagslegum stuðningi upplifa minni spennu og kvíða en þeir 

sem finna ekki fyrir miklum félagslegum stuðningi (Lavallée og Flint, 1996).  

Allir þessir sálrænu þættir geta síðan auðveldað, sem og hindrað, fylgni við 

endurhæfingu og bata (Cramer og Perna, 2000). Tíminn sem fer í að jafna sig á líkama og sál 

helst ekki endilega í hendur, en oft tekur það lengri tíma að jafna sig á sálfræðilegu þáttunum, 

sem mögulega hægir á líkamlegum bata endurhæfingarferlisins (Louder, 2001). 
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 Í þessari rannsókn verður leitast við að skoða upplifun og reynslu fótboltamanna af 

meiðslum og fá dýpri skilning á þessum sálrænu þáttum. Loks verða þær niðurstöður bornar 

saman við fyrri rannsóknir.  
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3. Gögn og aðferðir 

3.1 Framkvæmd 
Til að svara því hvaða áhrif íþróttameiðsli hafa á andlega líðan var gerð fyrirbærafræðileg 

rannsókn þar sem tekin voru djúpviðtöl við fjóra íþróttamenn sem allir eiga það sameiginlegt 

að hafa glímt við íþróttameiðsli. Þessi rannsóknaraðferð þótti hentug til að fá sem dýpstan 

skilning á upplifun viðmælendanna á viðfangsefninu. Notuð voru hálfstöðluð viðtöl þar sem 

fyrirfram ákveðinn viðtalsrammi lagði línur fyrir viðtalið. Notast var við spurningalista sem 

samanstóð af 30 spurningum sem samdar voru með tilliti til innihalds heimildanna sem 

skoðaðar voru. Þegar viðtölin voru tekin var hugað að sveigjanleika umræðuefnisins  og 

stundum leyft viðmælendum að stjórna ferðinni, svo lengi sem umræðuefnið tengdist 

umfjöllunarefninu. Þannig fengu viðmælendur að tjá sig um það sem þeim fannst mikilvægt að 

ræða út frá eigin upplifun í gegnum meiðslin en það er einmitt tilgangurinn með hálfstöðluðum 

viðtölum. Viðtölin voru tekin upp hvert í sínu lagi, annars vegar með því að hitta viðmælendur 

í eigin persónu eða gegnum tölvu. Viðtölin voru tekin upp með leyfi viðmælenda, skrifuð niður 

í tölvu og síðan greind. Eftir viðtölin var haft aftur samband við viðmælendur og þeir beðnir 

um að svara þremur spurningum til viðbótar. Gerð var þemagreining á niðurstöðunum, skráð 

niður það helsta sem kom úr hverju þema fyrir sig og gætt þess að allar raddir viðmælenda 

heyrðust. Í gegnum ritgerðarskrifin var skrifað jafnt og þétt niður punkta sem voru áhugaverðir 

fyrir umræðukaflann. Þar að auki var unnið með viðtölin samhliða fræðilega kaflanum til að 

tengja saman það sem viðmælendur sögðu og þær fræðilegu heimildir sem búið var að öðlast 

þekkingu á.  

 

3.2 Viðmælendur 
Fjórir þátttakendur voru valdir með tilgangsúrtaki. Viðmælendurnir í þessari rannsókn voru 

fótboltamenn sem þurftu að uppfylla þær kröfur að hafa lent í íþróttameiðslum sem höfðu þær 

afleiðingar að íþróttamaðurinn var frá í að minnsta kosti þrjá mánuði. Haft var samband við 

fjóra íþróttamenn sem uppfylltu kröfur fyrir viðmælanda. Viðmælendurnir voru tvær konur og 

tveir karlmenn á aldrinum 19-28 ára, sem allir eru eða voru í meistaraflokki í fótbolta. Annar 

karlmaðurinn var þó hættur að spila fótbolta, en hann þurfti að hætta sökum meiðsla. 

Viðmælendurnir komu frá þremur íþróttafélögum.  

 Siðferðilegra sjónarmiða var gætt með því að heita viðmælendum trúnaði og þeim gefin 

gervinöfn til að ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra. Hér að neðan kemur stutt kynning á 

viðmælendum rannsóknarinnar þar sem ýmsum persónulegum upplýsingum hefur verið breytt 

eða sleppt.  
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3.2.1 Guðrún Valgeirsdóttir 

Guðrún Valgeirsdóttir er 20 ára gömul og hefur æft fótbolta frá 10 ára aldri. Á þessum tíma 

hefur hún æft með tveimur fótboltafélögum og náð góðum árangri með sínum félögum. Hún 

hefur þurft að ganga í gegnum mikið af meiðslum, þar á meðal einum meiðslum sem héldu 

henni frá keppni í um ár. Þau meiðsli gerðust á viðkvæmum aldri og átti hún í erfiðleikum með 

andlega líðan, bæði í gegnum endurhæfingarferlið og í endurkomu sinni aftur á völlinn.  

 

3.2.2 Emilía Ósk Kristjánsdóttir  

Emilía Ósk Kristjánsdóttir er 28 ára gömul og hefur æft fótbolta vel og lengi eða frá átta ára 

aldri. Hún hefur alltaf verið mikil íþróttamanneskja og æfði margar mismunandi íþróttagreinar 

alveg fram að 14 ára aldri. Þá ákvað hún að velja eina íþrótt til að einbeita sér að og varð 

fótboltinn fyrir valinu. Frá því að hún byrjaði að æfa fótbolta hefur hún æft með tveimur 

félögum og náð góðum árangri með þeim báðum. Í gegnum árin hefur hún ekki verið að 

meiðast á mörgum stöðum á líkamanum en alltaf hefur hægri ökklinn á henni verið að stríða 

henni. Hún hefur verið að fá endurtekna verki þar og meðal annars þurft að fara í aðgerð sem 

hélt henni frá keppni í nokkra mánuði.  

 

3.2.3 Atli Freyr Skúlason  

Atli Freyr Skúlason er 19 ára gamall og hefur æft fótbolta frá því að hann var fjögurra ára og 

hefur alltaf haft mikinn áhuga á íþróttinni. Hann hefur lent í nokkrum meiðslum og fór meðal 

annars í aðgerð á hné sem hélt honum frá fótbolta í fjóra mánuði. Atli tókst á við meiðslin á 

uppbyggilegan hátt, þar sem hann viðurkennir að fyrstu vikurnar hafi verið erfiðar og 

metnaðurinn hafi hnignað en segir að með tímanum hafi meiðslin ekki haft sérstaklega mikil 

áhrif á andlega líðan hans.  

 

3.2.4 Kjartan Ingi Jónsson  

Kjartan Ingi Jónsson er 25 ára og æfði fótbolta í 19 ár en þurfti að hætta vegna þrálátra meiðsla. 

Hann var sífellt að lenda í sömu meiðslunum sem endaði með því að honum var ráðlagt af 

læknum að hætta að stunda fótbolta. Öll meiðslin og óvissan um framhaldið situr fast í Kjartani 

andlega. Hann hefur lagt sitt af mörkum til að opna umræðu um ýmis meiðsli sem geta reynst 

hættuleg fyrir íþróttamenn ef ekki er hugað almennilega að þeim.  
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3.3 Greiningarlíkan 
Mynd 1 Greiningarlíkan með þemum sem lýsa áhrifum íþróttameiðsla á andlega líðan 

 

Greiningarlíkan var gert úr viðtölum við fótboltamenn um upplifun þeirra á íþróttameiðslum. 

Úr því komu fimm yfirþemu: 1) Andleg líðan, 2) samskipti, 3) sálfræðilegir þættir, 4) 

endurtekin meiðsli og 5) persónuleiki, umhverfi og tíðni meiðsla. Í fyrsta yfirþemanu eru þættir 

sem allir tengjast andlegri líðan, svo sem hvaða tilfinningar voru sterkastar eftir meiðslin, 

munur á hugsunarhætti fyrir og eftir meiðsli og hvaða bjargráð fótboltamennirnir sóttust í. Í 

næsta yfirþema eru þættir sem tengjast samskiptum fótboltamanns við liðið, þjálfara og aðra 

sem tengjast liðinu. Í þriðja yfirþemanu eru sálfræðilegir þættir sem hafa áhrif á andlega líðan 

fótboltamannsins. Þessir þættir eru kvíði, stress, þunglyndi og trú á eigin getu. Í fjórða 

yfirþemanu eru þættir sem tengjast endurteknum meiðslum, eins og hræðsla fótboltamanns að 

meiðast aftur og hvort hann gat nýtt reynslu sína af fyrri meiðslum til að auðvelda sér að fást 

við endurtekin meiðsli. Í fimmta og seinasta yfirþemanu leggur fótboltamaður mat á þætti sem 

auka eða minnka líkur á íþróttameiðslum. 

  

Áhrif 
íþróttameiðsla 

á andlega 
líðan

Andleg líðan

Samskipti

Sálfræðilegir 
þættir

Endurtekin 
meiðsli

Persónuleiki,
umhverfi og 
tíðni meiðsla
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4. Niðurstöður  
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða líðan og upplifun íþróttamanna í tengslum 

við íþróttameiðsli. Auk þess að athuga hvaða sálfræðilegu þættir geta aukið líkur á 

íþróttameiðslum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að íþróttamennirnir sem rætt var við 

glímdu við andlega vanlíðan eftir að þeir meiddust eða voru frá keppni, sem og þegar þeir snéru 

aftur á völlinn. Þegar þau lentu í íþróttameiðslunum tók við mikið sálrænt áfall sem þau öll 

brugðust við á mismunandi hátt. 

 

4.1 Andleg líðan í kjölfar meiðsla 
Viðmælendur upplifðu tilfinningar á borð við vonleysi, minnimáttarkennd, kvíða og stress. Þrír 

viðmælendur rannsóknarinnar töldu sig upplifa minnimáttarkennd í kjölfar meiðslanna og 

sagði Guðrún meðal annars: 

 

Mér fannst ég svona minni en aðrir og svona frekar lítil í mér. Að geta ekki 

harkað af mér eins og allir voru að gera. 

 

Kjartan var sammála: 

 

Já, alveg gífurlega mikla! Mér fannst ég vera að bregðast liðinu sífellt og ekki 

síst að bregðast sjálfum mér. 

 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu vonleysi. Kjartan lýsti upplifun sinni á eftirfarndi 

hátt: 

 

Maður lokaði sig stundum svolítið af og reyndi að forðast það til dæmis á 

æfingum eða leikjum að lenda í samræðum við áhorfendur eða aðra einstaklinga 

á vellinum þar sem það gerði mann ennþá svekktari yfir því að vera meiddur að 

fá spurninguna: „Hvers vegna ert þú ekki með?“ eða: „Ert þú meiddur, hvað er 

að þér? 

 

Viðmælendurnir, tvær konur og tveir karlar á aldrinum 19-28 ára eins og áður kom fram, höfðu 

æft fótbolta í 11-21 ár og öll lent í mörgum meiðslum á þeim árum. Öll fjögur eru íþróttafólk 

sem æfir reglulega eða allt frá 6 til 12 sinnum í viku. Tveir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu 



20 
 

á einhverjum tímapunkti haft áhyggjur af því að þeir væru að æfa of mikið. Guðrún segir til að 

mynda: 

 

Eins og bara með öll meiðslin þá var það álag sem voru svona líklega valdurinn 

af öllum meiðslunum. Núna er ég mikið meira meðvituð um hvað ég er að æfa 

og hlusta á líkamann og svoleiðis. Þannig að það hefur alveg kennt mér margt 

líka. 

 

Emilía var með aðra sýn á fjölda æfinga í sinni þjálfun:  

 

Ég í rauninni bara finn það sjálf upp á líkamann. Eins og stundum, ef ég finn að 

ég er þreytt þá er ég ekki að fara á aukaæfingu. Líka bara svo lengi sem ég passa 

að hugsa vel um líkamann eins og ég sagði áðan, bara með að rúlla og teygja og 

allt þetta, þá líður mér bara vel. Mér líður líka oftast betur í líkamanum og hnénu 

með reglulegum æfingum. Mér finnst eins og ég sé þá ekki að fara að meiða 

mig, bara ef ég er nógu dugleg. Þá er einhvern veginn eins og manni líði betur, 

eins og maður sé með aðeins meira sjálfstraust og svona. 

 

Líf hins meidda íþróttamanns er ólíkt hans hefðbundna lífi, þar sem hann getur ekki stundað 

íþrótt sína áfram af fullu kappi. Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru á sömu nótum hvað 

varðar líðan eftir að þau lentu í sínum meiðslum. Þau töldu meiðslin vera þungt högg sem olli 

mikilli vanlíðan. Guðrún segir meðal annars frá því að þetta hafi tekið meira á sálina en 

líkamann:  

 

Þetta var mjög mikill andlegur partur. Miklu meira en nokkurn tímann 

líkamlega. Ég hefði miklu frekar þurft á sálfræðiaðstoð að halda en nokkurn 

tímann sjúkraþjálfun. 

 

Atli nefndi að íþróttameiðslin hafi haft ýmis neikvæð andleg áhrif á sig: 

 

Þegar að ég hef meiðst á einhverjum tímapunkti, þá finn ég metnaðinn fara svo 

mikið, löngunin og það allt. Ef ég er meiddur þá nenni ég ekki neitt að æfa, 

ekkert að fara í ræktina eða neitt því að maður sér ekki hvatninguna. 
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Guðrún og Emilía voru báðar þeirrar skoðunar að meiðslin hefðu áhrif á líðan þeirra, en þær 

töldu aftur á móti báðar endurkomuna á völlinn erfiðari heldur en endurhæfingarferlið sjálft. 

Emilía lýsir líðan sinni á eftirfarandi hátt:  

 

Mér fannst að byrja aftur eftir meiðslin eigilega lang erfiðasti hluturinn sko. 

Þetta var búið að vera svo mikil svona spenna og stress og maður var búinn að 

vera mjög spenntur að byrja aftur en á sama tíma þú veist, ég hélt alltaf að maður 

ætti að vera bara geðveikt glaður og líða vel og svona þegar maður byrjar. En 

síðan fór ég á fyrstu æfinguna mína, ég man eftir því og við vorum bara í 

einhverju mjög auðveldu, bara að fá boltann og senda hann annað og ég sko 

bara þorði því ekki, ég labbaði út af, ég bara gat ekki, af því að ég var svo 

stressuð. 

 

Það getur haft áhrif á hugsunarhátt leikmanna að snúa aftur á völlinn og getur meðal annars 

valdið því að þeir fari að efast um eigin getu. Kjartan sagði frá breytingu á sínum 

hugsunarhætti: 

 

Stærsta breytingin og sú sem ég tók strax eftir var hræðslan sem ég upplifði við 

að meiðast aftur. Með hræðslunni fylgdi svo stress og mér fannst ég aldrei gera 

neitt nógu vel, ef ég til dæmis átti slaka sendingu varð ég fyrir miklum 

vonbrigðum með sjálfan mig og varð neikvæður í garð minn og annarra og 

fannst ég einfaldlega eiga geta gert miklu betur. Ég hafði ekki upplifað það áður 

fyrir meiðslin þrátt fyrir að hafa átt slæmar sendingar eða gert mistök. Þá var 

hugsunarhátturinn öðruvísi, það var einhvern veginn meiri trú á sjálfum mér 

sem mér fannst hafa horfið aðeins fyrstu vikurnar eftir að ég byrjaði aftur eftir 

meiðslin. En það kom svo seinna. 

 

Emilía lýsir breytingunni á sínum hugsunarhætti aftur á móti á jákvæðan og uppbyggilegan 

hátt: 

 

Maður einhvern veginn kann að meta hlutina meira og maður er líka 

metnaðarfyllri, verð ég að segja, ég er svona duglegri að hugsa um mig, pæla í 

hvað ég borða, ég mæti oftar í ræktina og ég geri meira svona auka hluti. 
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Það sama má segja um Atla en hann talaði meðal annars um að hann hefði verið þákklátari á 

æfingum: 

  

Það kom kannski meiri gleði á æfingum og svona þakklæti að geta æft með 

strákunum, allavega svona strax eftir að ég byrjaði. 

 

Tilfinningar íþróttamanna sem lenda í íþróttameiðslum geta verið á miklu flakki í gegnum 

meiðslaferlið. Emilía talar um að mikið af tilfinningum hafi kviknað um leið og hún meiddist: 

 

Ég fór bara í afneitun ef ég á að segja satt, ég var svona: „Nei þetta er allt í lagi 

ég get þetta alveg.“ En síðan kannski þegar að maður áttar sig á því, þá er maður 

leiður og sár og finnst þetta líka svona einhvern veginn ósanngjarnt, svona pínu, 

maður er svona af hverju þarf ég að gera þetta? Þú veist ég er búin að leggja 

mikið á mig - eða eitthvað svona. Manni finnst þetta, já bara mjög ósanngjarnt 

og síðan náttúrulega líður manni alltaf mjög illa inn á milli. Maður er 

náttúrulega jákvæður, en síðan inn á milli kemur svona tímabil þar sem maður 

er svona pínu vonlaus og gefst pínu upp. Þá finnst manni eins og maður sé einn 

í þessu og það skilji enginn hvernig þetta er. 

 

Kjartan nefndi þrjár sterkar tilfinningar sem hann upplifði í kjölfar meiðslanna: 

 

Það voru þrjár tilfinningar sem að voru afgerandi sterkar. Sorg, vanmáttur og 

reiði. Rosa mikil reiði. 

 

Helstu tilfinningar Atla eftir meiðslin voru depurð og söknuður: 

 

Þær tilfinningar eftir meiðslin voru í rauninni bara söknuður frá æfingum og 

kannski smá depurð. 

 

Líkt og með tilfinningarnar, þá eru bjargráð viðmælenda við íþróttameiðslum ekki þau sömu. 

Emilía leitaði til vina og fjölskyldu og þá sérstaklega til þeirra sem höfðu verið í hennar 

sporum:   
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Það er svo gott að tala við einhvern sem er eða hefur verið í sömu sporum og 

maður er í, svona sem skilur hvernig manni líður. 

 

Það var einmitt það sem Guðrún talaði um að hana hafi skort í gegnum meiðslaferlið sitt. 

Varðandi fótbolta almennt og þennan félagslega stuðning sem hún fékk ekki, hafði hún 

eftirfarandi að segja:  

 

Í fótbolta er aldrei talað um hvað gerist þegar þú meiðir þig eða hvað þú átt að 

gera. Það er í rauninni bara þetta að þú eigir að fá aðhlynningu og þá líkamlega. 

Það er aldrei talað um hvort að maður eigi að sinna andlega partinum. 

 

Kjartan taldi aftur á móti sitt helsta bjargráð vera hann sjálfan:  

 

Það sem mér fannst hjálpa mér mest af þeim „bjargráðum“ sem ég reyndi að 

beita var að taka hnébeygjur án þess að vera með lóð og lokuð augun á meðan. 

Með því að gera það reyndi ég að sigra sjálfan mig og neikvæðnina og þá litlu 

trú sem ég hafði á því að ná mér til baka aftur og talaði ég oft við sjálfan mig á 

meðan á þessu ferli stóð. Smátt og smátt fór ég að treysta hnénu meira og verða 

meira stabíll, byrjaði að nota lóð og smátt og smátt þyngdi þau. Það tók mig 

samt um hálft ár að þora aftur í þær þyngdir sem ég hafði farið tiltölulega létt 

með fyrir meiðsli en þegar þær þyngdir komu aftur brosti ég út að eyrum og 

fannst eins og ég hafi náð mínum markmiðum og vanlíðanin hafði minnkað 

töluvert. 

 

Andleg líðan viðmælenda var síbreytileg í gegnum endurhæfingarferlið. Það var misjafnt 

hvenær þeir fundu fyrir andlegri vanlíðan, en þrír töldu þó fyrsta mánuðinn eftir meiðslin vera 

erfiðastan. Aðspurður um hvaða tími í endurhæfingunni reyndi mest á andlega svaraði Atli 

meðal annars: 

 

Fyrsti mánuðurinn var helvíti erfiður en síðan breyttist það mikið þegar að 

maður gat farið út, ég man það vel. 

 

Þetta svar Atla sýnir fram á mikilvægi þess að fá félagslegan stuðning. Guðrún nefnir að hún 

hafi grátið mikið á fyrsta mánuðinum og bætir síðan við:  
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Maður vissi ekki alveg hvað var í gangi og því hefði ég alveg þurft á einhverri 

svona leiðbeiningu í gegnum þetta andlega. Klárlega. 

 

4.2 Samskipti íþróttamanns eftir meiðsli 
Viðmælendur upplifðu sig gjarnan eins og þeir væru ekki jafn mikill partur af félagslífi liðsins 

lengur, sem og að þeir skipti minna máli en aðrir leikmenn liðsins. Allir voru sammála um að 

samskipti þeirra við aðra leikmenn, þjálfara og aðra aðila í kringum liðið hafi minnkað. Emilía 

sagði meðal annars: 

 

Hvað ef ég myndi bara hætta, myndi það skipta einhverju máli? ... þjálfarinn 

svona sýndi manni engan áhuga, eins og honum væri alveg sama þótt að maður 

væri meiddur, maður væri bara eitthvað meiddur og enginn væri að pæla í því, 

eða skilurðu? 

 

Atli sagði að hann hefði í raun misst öll samskipti við liðið þegar að hann var frá vegna aðgerðar 

og sagði þetta þegar hann var spurður um hvort að samskiptin hafi minnkað: 

 

Já mjög, mjög mikið. Það var ekkert langt síðan að ég var fluttur, ég var 

tiltölulega nýfluttur til Hafnarfjarðar þá. Þannig ég var í rauninni ekki búin 

að bonda þannig séð við strákana í liðinu eitthvað að viti, bara svona hittast á 

æfingum og hafa gaman þar en þú veist maður var ekkert að heyra mikið í þeim 

þarna sko þegar að maður meiddist og með þetta allt. 

 

Guðrún segir að hún hafi ekki viljandi verið skilin útundan en segir að eftir æfingar þá hafi oft 

gleymst að bjóða henni með þegar að það var skipulagt eitthvað. Hún sagði aðspurð að 

samskiptin við liðið hafi minnkað:  

  

Já, klárlega. Ég var svo sem alveg ennþá með stelpunum sem voru þarna í 

meistaraflokki þannig séð. En mér fannst ég samt alltaf aðeins fyrir utan og þá 

sérstaklega þegar maður missir af æfingum. Maður planar svo oft eftir æfingar: 

„Eigum við að fara þangað?“ eða: „Eigum við að gera þetta?“ og það bara 

gleymist svo oft að heyra í þeim sem er ekki, sem er bara óvart en ekkert verið 

að reyna að skilja útundan. En, jújú, mér fannst ég alveg vera pínu útundan. 



25 
 

 

Kjartan segir að sinn nánasti kjarni innan liðsins hafi haldið áfram að hafa samskipti við hann 

meðan aðrir leikmenn sem hann var kannski ekki jafn tengdur við enduðu á því að hafa lítil 

sem engin samskipti en hefur þetta meðal annars að segja: 

 

Samskiptin urðu bara allt öðruvísi og nánast um leið og ég meiddi mig. Þegar 

maður situr á hliðarlínunni og getur ekki tekið þátt í æfingunni fellur maður 

sjálfkrafa aðeins frá hópnum og verður aðeins út undan. Þjálfarinn ræðir ekki 

jafn mikið við mann líkt og hann gerir þegar maður æfir þrátt fyrir að hann tékki 

á manni svona af og til en þú bara finnur samt fyrir því að þú ert einhvern veginn 

ekki með. Ekki partur af hópnum lengur. 

 

Emilía, Guðrún og Kjartan upplifðu öll pressu á að snúa aftur á völlinn frá ýmsum áttum, sem 

ýtti undir vanlíðan og byggði upp bæði kvíða og ótta við að standa sig vel þegar þau byrjuðu 

aftur. Atli sagði hins vegar að hann hefði alls ekki fundið fyrir neinni pressu hvort sem það var 

frá vinum, fjölskyldunni, liði eða þjálfara sem er alveg öfugt við hin: 

 

Nei enga, ekki neina sko. Þjálfarinn var mjög meðvitaður um hvernig þetta væri 

og vissi bara það að þetta tæki tíma og það var engin pressa. Eina pressan var í 

rauninni frá sjálfum mér. Allir hinir vildu að ég tæki því rólega en þú veist 

maður getur ekki beðið eftir að fá bara að gera eitthvað þannig þú veist pressan 

var bara frá sjálfum sér og koma 100% fyrir sumarið og tímabil. 

 

Kjartan upplifði mikla pressu frá sínum nánustu: 

 

Það sem er erfiðast er að flestallir í kringum mann, t.d. þjálfari, liðsfélagar, 

fjölskyldan og vinir spyrja mann endalaust út í hvenær maður kemur til baka og 

hversu lengi maður verður frá og það hefur gífurlega vond áhrif andlega þar sem 

maður vill alltaf gera allt til þess að vera klár sem fyrst… auðvitað… en manni 

finnst maður samt vera að bregðast fólki og vera hálfgerður „aumingi“ að vera 

meiddur og geta ekki æft. 

 

Emilíu fannst þjálfarinn alltaf vera að ýta á sig: 
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Já, mér fannst það mjög mikil pressa frá þjálfara. Það var einmitt alltaf svona: 

„Hvað, geturðu ekki verið með núna? Geturðu ekki komið á völlinn?“ Og mér 

fannst alltaf mjög erfitt að segja nei og ég líka byrjaði eiginlega aðeins of 

snemma, ég hefði ekki átt að fara svona snemma af stað en það var bara af því 

að hann var alltaf: „Geturðu ekki verið með núna? Hvað, geturðu ekki spilað 

eftir svona?“ Og manni svona leið eins og maður þyrfti að gera það, maður gaf 

sér þannig séð ekki tíma í að vera meiddur og líka bara kannski 

aðalatriðið, maður gaf sér ekki tíma í það að vinna úr þessu andlega eða ná sér, 

ná upp sjálfstraustinu og ná viljanum og öllu þessu aftur, sem maður hefði 

kannski átt að gera. 

 

Guðrún upplifði pressu frá þjálfara að harka af sér en einnig frá pabba sínum því hann hefði 

sjálfur æft fótbolta og meiðst oft: 

 

Já. Ég missi af þarna fyrsta leiknum eftir að ég meiði mig og ég fékk alveg svona 

frá þjálfurunum mínum að ég þyrfti að fara að drífa mig í gang, að þetta gengi 

eiginlega ekki. Það þyrfti mig inn á völlinn aftur, sem var líka alveg gott að 

heyra, skilurðu. En, jújú, ég fékk alveg svona tilfinningu að ég þyrfti bara að 

græja þetta. Það var í rauninni ekkert sem maður gat gert því ég var alltaf eins 

sko. Mér fannst ég fá frá þjálfurunum svona pínu eins og ég væri aumingi eða 

þannig. 

 

4.3 Sálfræðilegir þættir íþróttamanns  
Viðmælendurnir áttu það allir sameiginlegt að upplifa óþægilegar tilfinningar og vera stressaðir 

þegar þeir komu til baka eftir íþróttameiðsli eða langa fjarveru eftir aðgerð. Allir nema Atli 

voru mjög stressaðir að meiðast aftur og tala mikið um hvað er erfitt að vera svona langt á eftir 

hópnum líkamlega séð og hvað þau eiga enn langt í land að þjálfa þol, snerpu, tækni og fleira. 

Þau hafa líka áhyggjur af því hvað aðrir hugsa um þau. Konurnar sögðu að þeim þætti erfiðara 

að byrja aftur að spila heldur en sjálft endurhæfingarferlið og sagði Emilía: 

 

Já, þetta var svona, pínu svona þunglyndistímabil, maður verður að segja það, 

það skilur þetta enginn, og allir eru bara búnir að æfa og maður ekki. Þetta er 

líka bara meiðslahræðsla, eða hræðsla yfir því að vera ekki nógu góður, ég bjóst 

við að þetta myndi vera öðruvísi, maður bjóst við að þetta myndi vera 
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auðveldara og þetta væri svona nokkurn veginn komið, en síðan náttúrulega já, 

eins og ég segi, mér finnst eiginlega vinnan eftir meiðslin, þú þarft auðvitað að 

ná öllu upp, þú þarft að ná upp þolinu, snerpunni og bara tækninni og öllu þessu, 

það er eiginlega meiri eða jafn mikil vinna og endurhæfingin sjálf. 

 

Guðrún upplifði líka þessa hræðslu og sagðist út af áhyggjum hafa notað ökklann sem afsökun 

til að þurfa ekki að gera erfiða hluti:  

 

Ég var bara hrædd. Hrædd um að misstíga mig aftur. Þannig, jájá, ég var mjög 

hrædd og erfitt að byrja aftur. Ég svona hlífði mér svolítið bakvið ökklann. Ef 

eitthvað var erfitt þá oft þóttist ég vera illt í ökklanum og stoppaði. Þannig þetta 

var líka alveg svona pínu vörn. Það var bara andlegt og allt svoleiðis sko. Þá 

sérstaklega erfitt að byrja aftur, byrja að koma á æfingar og svoleiðis. Þá ertu 

einhvern veginn miklu minni en hinir. Þú ert ekki kominn jafn langt, þú ert 

hægur, þú hleypur ekki eins mikið og þetta allt. Það var bara almennt miklu 

erfiðara. 

 

Kjartan upplifði einnig óþægilegar tilfinningar og uppliði pressu að ná fljótt þeirri færni sem 

hann var með áður en hann meiddist. Honum fannst hann þurfa að sanna sig fyrir liðsfélögum 

sínum og þjálfara og talaði niður til sín ef honum fannst ekki ganga nógu vel á æfingum og í 

leikjum: 

 

Ég var mjög stressaður og einfaldlega bara hræddur við að meiða mig aftur! Ég 

upplifði þá pressu að vera strax jafn góður og ég var fyrir meiðslin og ég þyrfti 

að sanna mig fyrir þjálfaranum og liðsfélögum. Eftir fyrstu æfingar og leiki 

fannst mér ég ekki hafa verið nærri því nógu góður og fór að berja sjálfan mig 

niður með neikvæðum kommentum og upplifði stress og kvíða yfir því hvort að 

þjálfari og liðsfélagar væru að hugsa að ég væri bara ekki ennþá nógu góður 

fyrir liðið þar sem ég hefði ekki beitt mér af fullum krafti í leikjum. 

 

Atli upplifði líka stress þegar hann kom til baka eftir langa fjarveru vegna aðgerðar en það 

virtist aðallega tengt líkamlegri getu: 
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Já, ég var stressaður, alveg klárlega af því að ég átti mjög erfitt með hreyfingar 

þegar að ég var að koma til baka og það tók svo langan tíma að geta gert 

eitthvað, að geta beygt hnéð almennilega, geta bara gengið sko þannig að bara 

hlaupa og þetta, málið var sko af því að það er svo svakalega mikið af 

liðamótum og taugum á þessum stað að ég fann svo fyrir því ef það fór eitthvað 

út af. 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort að þeir væri kvíðnir að eðlsifari eða fyrir leiki og 

æfingar komu mjög mismunadi svör. Kjartan sagðist vera kvíðinn að eðlisfari en það væri ekki 

að hrjá hann í fótboltanum: 

 

Jááá... ég er mjög kvíðin að eðlisfari og hef verið bara allt mitt líf… en þegar 

það kemur að íþróttum finn ég hinsvegar sjaldan eða aldrei fyrir kvíða. Ég breyti 

kvíða í skemmtun og gleði þar sem ég hef gífurlega gaman af því að stunda 

íþróttir. 

 

Atli sagðist aldrei finna fyrir kvíða og jafnvel ekki fyrir leiki en Emilía sagðist vera með kvíða 

sem kæmi bæði upp í daglegu lífi og í fótboltanum: 

  

Já er með kvíða sem að kemur bæði upp í íþróttum og í daglegu lífi. Er oftast 

ekki kvíðin fyrir æfingar en verð oft kvíðin fyrir leikjum. Er samt ekki með 

mikinn kvíða þannig að þetta fer frekar mikið eftir aðstæðum 

 

Þegar að viðmælendur voru aðspurðir hvort að þeir hefðu einhverntímann upplifað þunglyndi 

svöruðu þrír játandi og það var þá í öllum tilvikum eftir meiðslin. Guðrún sagði að meiðslin 

hefðu tekið verulega á líðan hennar:  

  

Dimmur eða svartur, mjög dimmur tími hvað varðar líðan, þegar ég hugsa til 

baka er þetta svartur tími og ég fæ fiðrildi í magann eða óþægindi við 

tilhugsunina. 

 

Atli sagðist einu sinni hafa upplifað þunglyndi eftir meiðsli en tengdi það við mikla einveru: 
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Já. Ekki djúpt og ekki lengi en já einu sinni lenti ég í tímabili. Það var eftir að 

ég meiddi mig. Það var þegar að ég var út í Noregi og það var í rauninni tenging 

við það því þá var ég bara einn sko. 

 

Allir viðmælendurnir höfðu mikla trú á eigin getu og rökstuddu það með því að benda á að 

hafa alltaf mætt á æfingar og gerðu það jafnvel þó þau væru meidd eða gætu ekki tekið þátt. 

Þau töluðu öll um að maður þyrfti að hafa mikla trú á eigin getu í fótboltanum til að komast 

langt, þau væru ekki á þessum stað ef þau hefðu ekki það sem til þyrfti. Emilía sagði meðal 

annars þetta þegar að hún var spurð um trú á eigin getu: 

 

Já, ég verð að segja það, ef maður er búinn að komast í gegnum meiðsli, búinn 

að fara í aðgerð, búinn að standa sig vel, maður er kominn aftur, þá verð ég að 

segja að þá getur maður frekar margt. Því þetta er rosalega erfitt andlega og líka 

náttúrulega líkamlega, og það að geta komið aftur og ná sér upp, og ná sama 

„leveli“ þá þarftu að hafa mjög sterka sjálfsmynd til að geta gert það, mjög gott 

sjálfstraust og það er náttúrulega ekkert allir sem geta þetta, alls ekki.  

 

Kjartan hins vegar fann að hann hafði ekki jafn sterka trú á eigin getu eftir meiðslin í ákveðnum 

æfingum sem tengdust meiðslunum: 

 

Já, eins og ég hef sagt þá hef ég trú á sjálfum mér og það mikla þegar kemur að 

ákveðnum hlutum. Til að mynda þegar kemur að hlaupum þá enda ég alltaf í 

fyrsta sæti þar sem ég hef það mikla trú á mér og gefst aldrei upp, ekkert annað 

kemur til greina en sigur og ég er tilbúinn að fara langt yfir mitt „limit“ til þess 

að sigra... því ég veit að ég get það. Hins vegar, til að mynda þegar kemur að 

ákveðnum æfingum, hef ég ekki jafn sterka trú á mér og ég hafði áður en ég 

meiddist. Það tengist hræðslunni við að vilja ekki meiðast aftur, til að nefna 

dæmi þá er það til að mynda í ákveðnum lappaæfingum. 

 

Atli sagðist hafa mikla trú á eigin getu og talaði um mikilvægi þess, honum fannst þó ekki 

mikilvægt að koma með dæmi hvernig það sýndi sig því að hann sagði að maður ætti ekki að 

vera að bera sig saman við aðra heldur þyrfti þessi trú á eigin getu að koma alveg út frá sjálfum 

manni: 
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Mér finnst það þurfa, þú þarft að trúa á þína eigin hæfileika, alveg hundrað 

prósent… Ég veit ekki hvernig maður getur nefnt dæmi sko. Þetta er náttúrulega 

bara svo mikið andlegt sko. Þú getur í rauninni ekki verið að bera þig saman við 

aðra finnst mér, þetta er bara spurning um að ýta á sjálfan þig, hugsa um bara 

að bæta þig sem þú sjálfur, hvað sem það er. Hvort sem það eru íþróttir eða 

fótbolti. Ég trúi mjög mikið á svona huglægt, þannig að mikið að vinna í mínum 

eigin hugsunum og er bara mjög lítið að pæla í öðrum. 

 

Guðrún talaði um að hún hefði aldrei gefist upp og þessi trú á eigin getu sýndi sig bæði í 

dugnaði og að aðrir í liðinu treystu á hana: 

 

Já. Ég er mjög sterkur karakter og hef alltaf haft mikla trú á mér. Ég hef aldrei 

gefist upp og náttúrulega búin að lenda í hundrað meiðslum en samt alltaf haldið 

áfram. Ég finn alveg eins og að stelpurnar í liðinu, þær svona treysta á mig. 

 

4.4 Endurtekin meiðsli 
Flestir íþróttamenn hafa einhvern tímann á ferlinum orðið fyrir íþróttameiðslum og hafa sumir 

lent í því oft, líkt og allir viðmælendur rannsóknarinnar. Þrír af viðmælendum rannsóknarinnar 

voru þeirrar skoðunar að þeir gætu tekið eitthvað af fyrri meiðslum sínum og nýtt til þess að 

takast betur á við næstu meiðsli sem þau lentu í. Emilía segir meðal annars: 

 

Það sem ég lærði mest af fyrri meiðslunum er það að maður á að hvíla, maður 

á ekki að byrja bara til að byrja. Síðan þegar að maður byrjar þarf maður að 

passa sig og byrja á réttum tíma, gera hlutina rétt og vel, því þá náttúrulega 

lendir maður ekki í þessu oftar. Ég held líka að helsta ástæðan af hverju ég var 

svona mikið meidd er af því að ég hef aldrei gefið mér tíma í það að ná mér 

almennilega og hvíla mig. Maður þarf bara að taka þetta í smærri skrefum og 

líka hugsa um sig betur andlega líka, það er ekkert gert af því. 

 

Kjartan talar um að vonbrigðin aukist alltaf eftir því sem íþróttamaður lendir oftar í meiðslum. 

Aðspurður um mun á líðan eftir því sem meiðslum hans fjölgaði svaraði Kjartan eftirfarandi: 
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Vonbrigðin verða alltaf meiri eftir því sem þú meiðist oftar og þá sérstaklega 

þegar meiðslin tengjast eða eru svipuð. 

 

Hvað varðar hræðslu um að lenda aftur í meiðslum voru bæði Guðrún og Emilía stressaðar í 

að lenda aftur í meiðslum. Emilía sagði meðal annars:  

 

Já, ég hugsa frekar oft um að meiðast aftur… ég reyni samt að sannfæra mig að 

þetta verði allt í góðu og gleymi mér einhvern veginn þegar að ég er í leiknum. 

 

Kjartan er aftur á móti hættur sökum þrálátra meiðsla og því á spurningin ekki við um hann. 

Atli var aftur á móti ósammála konunum og sagði: 

  

Ég var alls ekki stressaður. Mér finnst það ekki hægt. Það bara kemur, það gerist 

bara það sem gerist sko, bara taka því eins og það er, en nei, ekkert stressaður. 

Það er svo erfitt, það er ekki hægt að leyfa sér það. 

 

4.5 Persónuleiki, umhverfi og tíðni meiðsla  
Þrír viðmælendur rannsóknarinnar voru þeirrar skoðunar að íþróttamenn hafi einhverja 

eiginleika í sínu fari sem auka líkurnar á því að þeir lendi í meiðslum. Guðrún segir meðal 

annars:  

 

Já, það er náttúrulega alltaf þessi þrá um að ná árangri. Það að æfa og æfa og 

æfa, það er oft talað um að á meðan þú ert að sofa þá er þessi að æfa og æfa og 

æfa sem er kannski ekki alveg rétt mynd af þessu. Þú kannski æfir tvisvar á dag 

sem er fínt en svefninn er til dæmis númer 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Sem og mataræðið… 

Líka bara að hugsa vel um sig. Alveg sama hvort það sé líkamlega eða andlega. 

Sofa, borða, æfa og allt þetta. 

 

Aðspurður um þetta hafði Kjartan eftirfarandi að segja: 

 

Ég held að egóið ásamt stolti sé stór partur af því að íþróttamenn meiðast oft. 

Það vill enginn hætta vegna smávægilegra meiðsla, það vill enginn tapa einvígi. 

Egóið og stoltið er of stórt til þess. Svo í stað þess að hætta þegar íþróttamenn 
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finna fyrir smávægilegum meiðslum þá gera þeir þau ennþá verri með því að 

harka það af sér sem orsakar það því miður oft að þeir verði frá í lengri tíma. 

 

Atli var aftur á móti ekki sammála þeim og segir meðal annars út frá eigin reynslu að honum 

finnist persónuleiki íþróttamannsins ekki skipta máli hvað varðar líkur á að meiðast:   

 

Nei alls ekki. Ekki neitt sko. Ég held að það sé miklu meira umhverfið sem 

maður er í heldur en persónuleikinn sko, en af því þarna (þegar hann meiddist) 

var maður ekkert þungur eða neitt svoleiðis, þarna var maður bara pirraður og 

reiður. Ég myndi frekar telja að það væri einmitt frekar ef maður væri þungur 

eða eitthvað svoleiðis. Að það myndi kannski leiða til einhverra þátta eins og 

mataræði og eitthvað svoleiðis sem þá myndi hafa áhrif á mann og auka líkur á 

meiðslum. 

 

Þrír viðmælendur tala um í sínu viðtali að stífar æfingar sem og mikið keppnisskap geti ýtt 

undir líkurnar á íþróttameiðslum. Kjartan segir meðal annars: 

 

Keppnismiklar týpur eru mun líklegri til þess að lenda í meiðslum held ég. 

Kappið getur borið íþróttamenn ofurliði og látið þá einstaklinga gera hluti sem 

þeir ráða einfaldlega ekki við. 

 

Allir viðmælendur töldu, líkt og að ákveðnir þættir geta aukið líkur á meiðslum, að 

íþróttamaðurinn geti sjálfur minnkað líkurnar á að hann meiðist. Þegar Guðrún var spurð hvort 

það væri eitthvað sem íþróttamaður getur gert til að gera sig ólíklegri til að meiðast svaraði 

hún:    

 

Eiginlega bara prófa að lenda í því. Læra af mistökunum og hvað það er. Það 

sem íþróttafélög þurfa til dæmis að gera betur í dag er að vinna til dæmis betur 

með sjúkraþjálfun og svoleiðis. Þannig að maður fari kannski í alls konar test, 

bæði líkamleg og andleg, til að fyrirbyggja einhver meiðsli. Það er vanalega 

alltaf einhver ástæða fyrir meiðslum. Það á oft að vera eitthvað sem maður hefði 

getað komið í veg fyrir. Þannig að já, kannski vinna betur með 

sjúkraþjálfurunum og svoleiðis fólki sem getur hjálpað manni að fatta hvað er 

að. 
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Þegar hún var aðspurð hvort hún myndi líka vilja fá sálfræðiþjónustu svaraði hún ákveðin:  

 

Já algjörlega! Það eiga öll lið af hafa einn svoleiðis, bara til að geta haft einhvern 

til að væla yfir einhverju. Sama hvort það sé að þú keyptir eitthvað vitlaust í 

búðinni eða yfir því að líða illa á æfingum. Þannig að já, klárlega. 

 

Atli talar líka um að íþróttamaðurinn geti minnkað líkur á meiðslum: 

 

Það er náttúrlega hægt að gera helling og ég meina, ég trúi því að bara ef þú ert 

með opinn hug fyrir öllu og jákvæður á lífið, þá sjálfkrafa gerirðu betri hluti og 

„treatar“ þig sjálfan betur og þannig náttúrulega minnkar maður töluvert 

líkurnar á meiðslum finnst mér, alveg 100%. 
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5. Umræður 
Allir viðmælendur glímdu við andlega vanlíðan í gegnum meiðslaferlið. Hugsunarháttur þeirra 

og tilfinningar breyttust og allir upplifðu vonleysi en þrír minnimáttarkennd að auki. Aðeins 

tveir viðmælendur höfðu áhyggjur af því að þeir æfðu of mikið. Viðmælendur töldu allir að 

íþróttamenn geti sjálfir minnkað líkurnar á því að meiðast á einhvern hátt. Þrír viðmælendur 

töldu að það væru þættir í fari íþróttamanns sem geta aukið líkur á meiðslum og nefndu þau öll 

keppnisskap. Einn viðmælandi taldi hins vegar frekar umhverfisþætti geta aukið líkur á 

meiðslum eða lélegar matar- og svefnvenjur heldur en að eitthvað í fari íþróttamannsins hefði 

beina tengingu við tíðni íþróttameiðsla. Viðmælendunum fannst erfitt að koma aftur inn á 

völlinn og konunum fannst það erfiðara en sjálft endurhæfingarferlið. Allir töluðu um stress og 

allir nema einn töluðu um hræðslu við að meiðast aftur. Þrír af viðmælendunum töluðu um að 

þeir væru hræddir um hvað aðrir hugsuðu um sig og að þeir upplifðu sig ekki nógu góða. Allir 

viðmælendurnir töluðu um að samskiptin minnkuðu við bæði liðið og þjálfara og að þau hefðu 

upplifað sig út úr þrátt fyrir að hafa reynt að mæta á æfingar. Allir nema einn sögðu að fyrsti 

mánuðurinn eftir meiðsli hefði verið erfiðastur en önnur konan sagði að þetta hefði verið 

erfiðara með hverjum mánuðinum sem leið. Bjargráð viðmælenda voru svo mismunandi en 

tveir þeirra leituðu mikið til vina. Þrír af viðmælendunum sögðu að það hefði verið auðveldara 

að tækla næstu meiðsli sem þau lentu í og gátu notað fyrri reynslu til að hjálpa sér. 

Allir höfðu trú á eigin getu og töluðu um mikilvægi þess. Það að þau höfðu ekki gefist 

upp eftir meiðsli væri sönnun fyrir því. Hvað varðar þunglyndi þá sögðust þrír af fjórum 

viðmælendunum upplifa þunglyndi eftir íþróttameiðsli en einn af viðmælendunum sagði það 

að byrja aftur eftir meiðsli hafa verið þunglyndistímabil. 

Þau orð sem viðmælendur notuðu til að lýsa reynslu sinni eru: 

Reiði, sorg, bitur, dauf, hlédræg, dimmur, einmanaleiki, erfitt, reynslumikið, krefjandi, 

stressandi, óþolinmæði, vonleysi, barátta, vonbrigði, niðurbrjótandi, ósanngirni og lærdómur. 

 

5.1 Kynjamunur og kvíði 
Rannsóknir hafa sýnt fram á kynjamun hvað varðar kvíða og streitu í tengslum við 

íþróttameiðsli. Áður en íþróttamenn meiðast er algengara að konur séu kvíðnar, en eftir að 

meiðsli hafa átt sér stað eru karlarnir oftar með kvíða. Það væri áhugavert að kanna hvar 

ástæðan liggur. Það má lesa í þessar niðurstöður á þann hátt að konur hafi meiri áhyggjur af 

því að meiðast almennt, á meðan karlar hafa meiri áhyggjur af því að koma sér aftur á völlinn 

eftir að hafa meiðst. Er það raunin? Konur væru þá mögulega að hafa meiri áhyggjur af því að 

komast ekki í liðið eða að vera ekki nógu góðar. Karlarnir væru þá mögulega að hafa meiri 
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áhyggjur af óvissunni sem fylgir meiðslunum og hvað sé framundan. Af viðmælendum 

upplifðu báðar konurnar kvíða tengdan fótboltanum en karlarnir ekki. Hins vegar sögðust þrír 

af viðmælendunum vera kvíðnir í daglegu lífi en Kjartan sagðist geta breytt þeim kvíða í 

skemmtun þegar að hann spilaði fótbolta.  

  

5.2 Kynjamunur og trú á eigin getu  
Niðurstöður rannsókna sýna að konur hafi almennt minni trú á eigin getu en karlar. Það getur 

haft mikil áhrif á íþróttir og hreyfingu kvenna og orsakað bæði minni hreyfingu og veikari 

bjargráð hjá þeim þegar á móti blæs, líkt og í gegnum íþróttameiðsli. Aftur á móti hefur mikil 

trú á eigin getu þær afleiðingar að íþróttamenn eru líklegri til þess að lenda í íþróttameiðslum 

og þar eru karlar í meiri áhættuhóp. Hver ætli sé forsenda þess að trú á eigin getu hjá konum er 

slakari? Hugað hefur verið að ýmsum ástæðum sem gaman væri að kanna. Hafa neikvæðar 

staðalímyndir kvenna áhrif? Eða ef til vill átraskanir? Það væri áhugavert að komast að því 

hvaða þættir það eru sem saman mynda trú einstaklings á eigin getu, því hún getur haft áhrif á 

heilsu og vellíðan einstaklinga. Viðmælendur rannsóknarinnar sögðust allir hafa mikla trú á 

eigin getu og er það áhugavert í því samhengi að þau hafa öll gengið í gegnum erfið meiðsli.  

 

5.3 Tengsl þunglyndis við íþróttameiðsli 
Ekki virðast vera til rannsóknir sem miða að því að meta hvort þunglyndi getur aukið líkurnar 

á íþróttameiðslum. Hins vegar eru til margar rannsóknir sem sýna að íþróttamenn þróuðu með 

sér þunglyndi eftir meiðsli. Niðurstöður Smith og félaga (1993) leiddu í ljós að þunglyndi og 

reiði eru algengustu sálfræðilegu fylgikvillar þess að lenda í íþróttameiðslum. Þrír af 

viðmælendunum höfðu upplifað þunglyndi einhvern tímann á ævinni en hjá öllum varð það í  

kjölfar íþróttameiðslanna. Hins vegar er þunglyndi álag á líkama og sál og getur þess vegna 

orsakað íþróttameiðsli rétt eins og kvíði og streita. Þegar íþróttamenn komast í atvinnumanna-

fótbolta verða æfingarnar fleiri og pressan meiri. Þá er líklegt að þeir geti fundið fyrir þunglyndi 

sem getur leitt til þess að líkurnar á íþróttameiðslum aukist. Ýmsar rannsóknir hafa aftur á móti 

sýnt fram á að aukin ákefð á æfingum sem og fjölgun æfinga geti ýtt undir líkurnar á því að 

íþróttamaður meiðist. Þegar einstaklingur er þunglyndur er líklegt að sá einstaklingur dragi sig 

aðeins til hliðar og leggi minna í æfingarnar. Út frá þeim forsendum mætti því halda að 

þunglyndi ætti að draga úr líkunum á meiðslum, þar sem einstaklingarnir eru síður virkir. Þess 

vegna mætti rökræða fram og aftur hvort þunglyndi auki eða minnki líkurnar á meiðslum. 
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5.4 Spiltími og auknar líkur á að meiðast 
Sýnt hefur verið fram á að spiltími getur haft sitt að segja í tengslum við íþróttameiðsli. 

Leikmaður sem hefur undanfarið fengið lítinn sem engan spiltíma er í meiri hættu á að meiðast 

ef hann fær síðan skyndilega að spila meirihluta leiks. Þetta var áhugavert að skoða og þá 

sérstaklega þar sem þetta átti við einn viðmælenda, hana Guðrúnu. Hún hafði verið leikmaður 

sem byrjaði alltaf á bekknum og fékk í mesta lagi 20-30 mínútur í leik. Síðan kom hennar tími 

þar sem hún átti að fá að spila stærra hlutverk í liðinu. Því fór hún að byrja inn á og spila megnið 

af mínútum hvers leiks. Síðan lenti hún í meiðslum í fjórða leiknum þetta tímabilið. Sagan 

hennar Guðrúnar styður því rannsóknir sem hafa lagt fram þá tillögu að spiltími geti haft áhrif 

á íþróttameiðsli. Þetta er mjög áhugaverður þáttur og er mikilvægt að þjálfarar hafi þetta í huga. 

Það sem einnig var hugsað út í, er að hjá þeim leikmönnum sem fá minni spiltíma getur 

sjálfstraust þeirra, trú á eigin getu og ýmislegt fleira sem tengist andlegu hliðinni hrakað. Það 

gæti mögulega einnig haft sitt að segja hvað varðar tíðni meiðsla hjá þeim sem hafa verið að fá 

minni spiltíma.  

 

5.5 Vitneskja um eigið álag 
Viðmælendur rannsóknarinnar eru allir að æfa mjög mikið eða allt frá sex upp í tólf æfingar á 

viku. Því má segja að það sé mikið álag á þeim. Þrátt fyrir þetta álag höfðu aðeins tveir 

viðmælendur á einhverjum tímapunkti haft áhyggjur af því að þeir væru að æfa mikið. Þetta er 

áhugavert og mögulega merki um að íþróttamenn séu ekki nógu meðvitaðir um eigið álag. Ef 

þau myndu vera meðvitaðri um álagið á sér gætu þau frekar hægt á sér ef þau finna fyrir 

þreytumerkjum og þar með komið í veg fyrir meiðsli.  

 

5.6 Meiðslin tóku meira á sálina en líkamann 
Guðrún talar um að meiðslin hafi reynt meira á andlega en líkamlega og að hún hefði sennilega 

meira þurft á andlegri aðstoð að halda en sjúkraþjálfun. Hún nefnir aftur á móti að í fótbolta sé 

aldrei talað um að leita sér sálfræðiaðstoðar og að opna þurfi umræðuna um að íþróttamenn 

leiti sér aðstoðar ef eitthvað er að hrjá þá andlega, líkt og flestir gera þegar þeim er illt einhvers 

staðar í líkamanum. Þarna eru rannsakendur hjartanlega sammála viðmælandanum. Andleg 

líðan og gengi endurhæfingar helst í hendur. Til þess að ná líkamlegum bata þarf hausinn að 

vera rétt stilltur. Sannleikurinn er því miður sá að allt of margir íþróttamenn þróa með sér 

neikvæða sálfræðiþætti á borð við þunglyndi, streitu og kvíða þegar þeir eru að takast á við 

íþróttameiðsli. Það getur hægt á bata íþróttamannanna auk þess sem það hefur slæm áhrif á 

andlega líðan.   
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5.7 Endurkoma eftir meiðsli 
Konunum báðum fannst erfiðara að koma aftur eftir meiðslin heldur en að fara í gegnum 

endurhæfingarferlið sjálft. Þetta er mjög áhugavert og kemur með nýja sýn á rannsóknarefnið. 

Jafnframt er þetta mikilvægur punktur vegna þess að það eru eftir vill margir sem gera sér alls 

ekki grein fyrir þeim erfiða tíma sem mætir íþróttamanninum þegar hann kemur til baka á 

æfingar. Aðstandendurnir og ef til vill liðið sjálft og þjálfari taka einungis eftir því að hann 

hefur líkamlega heilsu og gætu því haldið að nú sé allt komið í lag hjá íþróttamanninum, líka 

andlega. Á þessu tímabili sem konurnar sögðu vera erfiðara, er mjög líklegt að fólk hætti að 

hafa áhyggjur af íþróttamanninum og hætti að spyrjast fyrir um heilsu hans eins og það gerði 

þegar hann var í endurhæfingarferlinu. Félagslega stuðningsnet íþróttamannsins fer að haga sér 

alveg eins og fyrir meiðslin þrátt fyrir að viðkomandi þurfi jafn mikið á því að halda þegar að 

hann er komin aftur til leiks, ef ekki meira. Þetta er áhyggjuefni og þyrfti að veita meiri athygli.  

 

5.8 Trú á eigin getu eftir meiðsli 
Eftir að leikmenn snúa aftur á völlinn hefur líkamlegu atgervi þeirra hrakað sem og tæknilegri 

getu með boltann. Leikmenn hafa þá ekki sparkað í bolta í langan tíma og því er eðlilegt að 

gæði þeirra í öllum aðgerðum leiksins minnki að einhverju leyti. Það hefur áhrif á andlega líðan 

íþróttamannanna og þá meðal annars á trú þeirra á eigin getu, en oft og tíðum hrakar henni 

þegar leikmenn byrja að æfa aftur. Gætu þessir leikmenn stundað hugarþjálfun til að viðhalda 

getu sinni með boltann og þar með aukið vellíðan og trú á eigin getu? Líkt og Ogilvie og Taylor 

(1993) sýndu fram á getur hugarþjálfun hjálpað íþróttafólki að ná sér af meiðslum. Auk þess 

getur það hjálpað einstaklingum eftir ferilslok, líkt og fyrir Kjartan sem þurfti að hætta vegna 

þrálátra meiðsla. Því gætu allir viðmælendur rannsóknarinnar, sem og allir íþróttamenn sem 

lenda í meiðslum, nýtt sér hugarþjálfun til þess að halda í getu sína í íþróttinni og samtímis 

bætt andlega líðan.   

 

5.9 Fótbolti er samfélag   
Áhugavert var að heyra hvernig Kjartan leit á fótboltann og íþróttir almennt. Hann talaði um 

að íþróttir séu mun meira en einungis leikur eða eins og hann orðaði það: „Íþróttir eru miklu, 

miklu meira en bara leikur - íþróttir eru félagslíf, vinátta og þau hreinlega sameina 

samfélagið.“ Þetta skýrir hversu stór og mikilvægur partur íþróttir geta verið fyrir einstaklinga. 

Íþróttir eru hreinlega partur af persónuleika og lífi íþróttafólks. Þegar íþróttamenn síðan 

meiðast er stór hluti af þessu tekinn frá þeim. Félagslífið minnkar, samskipti við einstaklinga 

sem tengjast liðinu verða minni og það er allt í einu mun meiri tími sem einstaklingarnir hafa 
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þar sem þeir eru ekki að æfa eins mikið. Þessi mikla hræring í hefðbundnu lífi íþróttamanns 

getur valdið vanlíðan hjá íþróttamönnum. Oft á tíðum sækjast íþróttamenn síðan í einhvers 

konar hreyfingu þegar þeim líður illa, líkt og Emilía talaði um. Hún sagði: „Vanalega ef að mér 

myndi líða illa myndi ég alltaf fara út að hlaupa eða gera eitthvað til að fá útrás,“ en eðlilega 

er það ekki hægt þegar hún er meidd. Því er búið að taka út hennar helsta bjargráð við þessari 

vanlíðan sem getur skapast í meiðslaferlinu. Það er mjög slæmt þar sem íþróttameiðsli geta 

verið sá punktur á ferli íþróttamanns sem er mest óhugnanlegur.  

 

5.10 Áreiðanleiki mælinga 
Í fræðilega kaflanum er talað bæði um alvarleika meiðsla og tíðni þeirra. Alvarleiki meiðsla er 

flokkaður sem fjöldi daga sem íþróttamaðurinn er frá. Ef horft er á niðurstöður viðtalanna má 

sjá að það er ekki alveg nógu áreiðanleg mæling. Ástæðan fyrir því er eðli íþrótta og sú venja 

að hún ýti á íþróttamenn að bíta á jaxlinn og halda áfram jafnvel þótt þeir séu meiddir. Það 

getur leitt til þess að sum meiðsli valda þá engu tímatapi þótt þau séu þess eðlis að þau ættu að 

gera það. Þrír viðmælendanna sögðust upplifa pressu frá þjálfara eða öðrum áttum að koma 

aftur til baka og konurnar báðar nefndu að þær hefðu ef til vill komið of snemma til baka og 

ekki gefið sér nægan tíma að vera meiddar. Það gæti skekkt mælinguna á alvarleika 

íþróttameiðsla. Annar þáttur sem má velta fyrir sér er tíðni meiðsla en sú tala gæti einnig verið 

skekkt út af hræðslu íþróttamanna við að tilkynna meiðslin. Þeir gætu sleppt því að tilkynna 

minniháttar meiðsli út af hræðslu um að vera neitað af heilbrigðisstarfsmanni eða þjálfara að 

æfa eða keppa. Þá er átt við að íþróttamennirnir séu það ágengir á sjálfan sig og kappsfullir að 

þeir gætu ekki hugsað sér að missa af leik. 

 

5.11 Mikilvægi þjálfara 
Bæði í fræðilega kaflanum og í rannsókn þessari var komist að því hvaða ábyrgð þjálfarinn 

hefur. Þjálfarar í atvinnumennsku eru eins og yfirmenn og líta leikmenn mikið upp til þjálfara. 

Það þýðir að þjálfarinn ber mikla ábyrgð á líðan leikmanna og ætti að vera meðvitaður um þá 

þætti sem auka líkurnar á íþróttameiðslum. Með þjálfun sinni og vinnubrögðum hefur hann 

meiri stjórn á því heldur en leikmenn sjálfir hvort þeir lendi í meiðslum eða ekki. Þegar 

leikmanni líður illa ætti þjálfari að vera fær um að greina það og veita honum aðstoð eða vísa 

honum á þá aðstoð sem hann þarf. Þjálfari þarf að leitast við að nota fyrirbyggjandi leiðir til að 

koma í veg fyrir íþróttameiðsli í þjálfun sinni og nota endurheimtaræfingar eftir leiki. Þrír af 

viðmælendum okkar upplifðu pressu frá þjálfara að koma fljótt aftur og eins og þeir væru minna 

virði heldur en aðrir liðsmenn. Sú minnimáttarkennd sem þau fundu fyrir tengdist mikið pressu 
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frá þjálfara og viðmælendurnir töluðu um hvað það var erfitt að fá þessa spurningu frá þjálfara, 

hvort þau færu nú ekki að koma aftur eða hvort meiðslin færu nú ekki skána. Þeim fannst þau 

vera að bregðast þjálfaranum og einn viðmælandinn sagði að sér liði eins og aumingja þegar 

hann þurfti að svara þessum spurningum neitandi. 
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6. Notagildi rannsóknar og framtíðarrannsóknir  
Í þessum kafla verður farið yfir takmarkanir rannsóknarinnar og rætt hagnýt gildi hennar á sviði 

sálfræðinnar. Þar að auki verður komið fram með hugmyndir að mögulegum framtíðar- 

rannsóknum.  

 

6.1 Takmarkanir rannsóknar 
Tekin voru fjögur djúpviðtöl við tvær konur og tvo karla. Þar sem úrtakið er ekki stórt næst 

ekki eins mikil breidd í svörin. Jafnframt eiga viðmælendurnir misjafna meiðslasögu að baki 

og getur það litað svörin. Alhæfingargildi rannsóknarinnar er lágt þar sem áreiðanleikinn er 

ekki mikill. Við fáum að kynnast upplifun þessara einstaklinga vel og því er réttmæti mikið, en 

óljóst er hversu vel þeir endurspegla aðra meidda fótboltamenn. Þar að auki var ekki talað við 

þjálfara og aðra liðsmenn og því vantar sjónarhorn þeirra á að missa leikmann úr liðinu og 

hvaða áhrif það getur haft á frammistöðu liðs. 

 

6.2 Hagnýt gildi rannsóknarinnar fyrir sálfræðina 
Fáar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á líðan íþróttamanna eftir meiðsli og enn færri 

fyrirbærafræðilegar. Þessi rannsókn í gegnum djúpviðtöl varpar ljósi á upplifun íþróttamanna 

þegar að þeir meiðast, ganga í gegnum endurhæfingarferlið og þegar að þeir koma til baka og 

geta spilað aftur. Þetta er mikilvæg vitneskja fyrir umönnunaraðila og alla þá sem koma að 

íþróttastarfi. Við fáum einnig fram ýmsar skoðanir frá viðmælendum sem tengjast íþróttinni 

sjálfri. Þessi rannsókn er mikilvæg til að opna huga fólks fyrir alvarleika íþróttameiðsla hjá 

atvinnuíþróttamönnum og þeim neikvæðu sálfræðilegu þáttum sem fylgja í kjölfarið. 

  

6.3 Hugmyndir um frammtíðarrannsóknir  
Notagildi rannsóknarinnar sýnir fram á mikilvægi þess að rannsaka andlegu hlið íþróttamanna 

nánar í tengslum við meiðsli því ekki hafa verið gerðar margar íslenskar rannsóknir á efninu. 

Við úrvinnslu rannsóknarinnar kviknuðu hugmyndir um ýmsar frammtíðarrannsóknir sem 

gaman væri að vinna að. Næst þegar gerð yrði sambærileg rannsókn væri áhugavert að taka 

djúpviðtöl við þjálfara eða einhverja aðila í liði viðkomandi og fá þeirra álit og upplifun á 

hvernig það var að missa viðkomandi fótboltamann tímabundið úr liðinu. Hægt væri að spyrja 

þjálfara hvort að hann fyndi einhvern mun á getu liðsins og félagsanda. Einnig væri hægt að 

athuga hvort að þjálfari hefði tekið eftir breytingum í hegðun, persónuleika og skapi 

einstaklings þegar að hann snéri aftur á völlinn. Einnig væri áhugavert að gera rannsókn þar 

sem inngripi eftir íþróttameiðsli væri beitt. Nokkur íþróttafélög myndu þá gefa rannsakendum 
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samband við íþróttamenn sem lent hafa í meiðslum. Þeim yrði svo skipt til skiptis í tilraunar- 

og samanburðarhóp. Tilraunahópurinn fengi sálræna endurhæfingu samhliða sjúkraþjálfun, en 

samanburðarhópurinn færi einungis í gegnum hefðbundna sjúkraþjálfun. Hver þátttakandi 

tekur þátt í rannsókninni um leið og hann meiðist og er andleg líðan hans mæld vikulega í þrjá 

mánuði. Markmið rannsóknarinnar er að fá tíu þátttakendur í tilraunarhóp og tíu í 

samanburðarhóp. Rannsóknin yrði því ekki búin fyrr en að tuttugu þátttakendur væru búnir að 

ganga í gegnum þessa þrjá mánuði af mælingum. Loks yrðu þessir tveir hópar bornir saman. 
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